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1. Соколова Алла Костянтинівна. 

2. Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного 

права.  

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

«Перспективи водного законодавства в контексті євроінтеграційних 

процесів» (2 друк. арк.). 

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

Наукові статті – 4 (2,1 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 2 (0,25 друк. арк.);  

Всього: 2,35 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. Alla K. Sokolova, Tetyana В. Vilchyk, Maryna K. Cherkashyna. 

Ensuring the environmental rights as a prerequisite for the rights to health in 

Ukraine and the European Union. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). 

December, 2019.  Vol. 72.  Issue: 12 cz 2. Pages: 2489-2495. 

DOI: 10.36740/WLek201912216 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

Стаття проіндексована у Web of Science. 

2. A. K. Sokolova, E. Ie. Tulina. Legal Aspects of Invasive Alien Plant 

Species Regulation. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. Issue: 4/5. 

Pages: 300-305. DOI: 10.3233/EPL-190177 (особистий внесок автора – 0,6 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Scopus. 

3. Соколова А. К. Обеспечение прав граждан в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. «Legeasi 

viata» («Закон и жизнь»). 2020. № 4-5. С. 80-85 (0,5 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Законодавче забезпечення охорони й збереження 

рослинного світу в Україні: постановка проблеми. The scientific 

heritage. 2020. Т. 5. № 55(55). С.18-21(0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Алла К. Соколова, Тетяна Б. Вільчик, Марина К. Черкашина. 

Забезпечення екологічних прав як передумова реалізації права громадян на 

охорону здоров’я в Україні та Європейському Союзі. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. 

Харків, 6 грудня 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 85 (особистий внесок – 

0,05 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Проблеми вдосконалення екологічного 

законодавства в умовах земельної реформи. Актуальні правові проблеми 
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земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи: зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. 

А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. С. 277-280 (0,2 друк. 

арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Враховуючи активне оновлення чинного екологічного та земельного 

законодавства особливої актуальності набуває питання права власності на 

природні об’єкти і комплекси. Відповідно найважливішу роль відіграє 

належне правове забезпечення реалізації вказаного права. Проаналізовано 

приписи чинного законодавства щодо права власності на води (водні об’єкти) 

та визначено недоліки та чинники, що впливають на розвиток зазначеного 

права, а також шляхи удосконалення  законодавства. 

Представлено результати дослідження прав громадян в сфері 

природокористування і охорони навколишнього природного середовища в 

Україні, що отримані завдяки аналізу юридичної літератури і нормативних 

актів. Визначено види прав громадян у зазначеній сфері, досліджено 

механізм реалізації екологічних прав. Обґрунтовано, що екологічне, зокрема 

водне і земельне законодавство України в даній сфері потребує 

вдосконалення, вказані напрямки його модернізації. Запропоновано внесення 

змін і доповнень до Водного та Земельного кодексів України, а саме 

закріплення відповідних принципів водного та земельного законодавства, що 

дозволить  вирішити усі основні питання правової регламентації прав 

громадян в сфері природокористування та охорони навколишнього 

природного середовища.     

Вивчено законодавство України у сфері охорони і збереження 

рослинного світу. Охарактеризовано особливості правової регламентації 

статусу рослинного світу та його об’єктів; розглянуто їх класифікації як 

об’єктів правовідносин охорони й збереження і тенденції розвитку 

національної нормативної бази з питань охорони й збереження об’єктів 

рослинного світу в сучасних умовах. Запропоновано внесення змін до 

чинного флористичного законодавства.       

 Проаналізовано національні та міжнародні акти, що присвячені 

регулюванню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище 

та його зв’язок із правом на здоров’я. В системі екологічних прав 

виокремлено права що є передумовою реалізації права людини  і 

громадянина на охорону здоров’я . Запропоновано прийняття нормативно-

правового акту в досліджуваній сфері.  

Досліджено правову регламентацію відносин у сфері регулювання 

чисельності окремих видів рослин (зокрема, інвазійних) як на національному,  

так і на міжнародному рівнях. Зважаючи на особливу актуальність даної 

проблеми в роботі запропоновано перелік конкретних заходів щодо 

вдосконалення законодавства у зазначеній сфері. 

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) проєктів 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. 

Проводилося узагальнення практики застосування законодавства для 

підготовки наукових публікацій у наукових виданнях, які включені до Web of 

Science. 

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 

на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій 

та громадян не надавалися. 

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  

1. Семінари Міжнародної стажировки «New and innovative teaching 

methods», Malopolska School of Public Administration University of Economics 

in Krakow, May 04-29, 2020. 



 Всеукраїнські: 2 

1.   Медико-правовий форум, м. Харків, 6 грудня 2019 р. 

2. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи», м. Харків, 22 травня 2020 р.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті:  

1. Alla K. Sokolova, Tetyana В. Vilchyk, Maryna K. Cherkashyna. 

Ensuring the environmental rights as a prerequisite for the rights to health in 

Ukraine and the European Union. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). 

December, 2019.  Vol. 72.  Issue: 12 cz 2. Pages: 2489-2495. 

DOI: 10.36740/WLek201912216 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

Стаття проіндексована у Web of Science. 

2. A. K. Sokolova, E. Ie. Tulina. Legal Aspects of Invasive Alien Plant 

Species Regulation. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. Issue: 4/5. 

Pages: 300-305. DOI: 10.3233/EPL-190177 (особистий внесок автора – 0,6 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Scopus. 

3. Соколова А. К. Обеспечение прав граждан в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. «Legeasi 

viata» («Закон и жизнь»). 2020. № 4-5. С. 80-85 (0,5 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Законодавче забезпечення охорони й збереження 

рослинного світу в Україні: постановка проблеми. The scientific 

heritage. 2020. Т. 5. № 55(55). С.18-21(0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Алла К. Соколова, Тетяна Б. Вільчик, Марина К. Черкашина. 

Забезпечення екологічних прав як передумова реалізації права громадян на 

охорону здоров’я в Україні та Європейському Союзі. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. 

Харків, 6 грудня 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 85 (особистий внесок – 

0,05 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Проблеми вдосконалення екологічного 

законодавства в умовах земельної реформи. Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи: зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. 

А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. С. 277-280 (0,2 друк. 

арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science: 

1. Alla K. Sokolova, Tetyana В. Vilchyk, Maryna K. Cherkashyna. 

Ensuring the environmental rights as a prerequisite for the rights to health in 

Ukraine and the European Union. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). 

December, 2019.  Vol. 72.  Issue: 12 cz 2. Pages: 2489-2495. 
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DOI: 10.36740/WLek201912216 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

Стаття проіндексована у Web of Science. 

2. A. K. Sokolova, E. Ie. Tulina. Legal Aspects of Invasive Alien Plant 

Species Regulation. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. Issue: 4/5. 

Pages: 300-305. DOI: 10.3233/EPL-190177 (особистий внесок автора – 0,6 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Scopus. 

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

наукометричних базах: 

1. Соколова А. К. Обеспечение прав граждан в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. «Legea si 

viata» («Закон и жизнь»). 2020. № 4-5. С. 80-85 (0,5 друк. арк.). Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

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

Член редакційної колегії «Проблеми законності». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонування дисертації Мироненка Ігоря Віталійовича на тему 

«Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового 

регулювання земельних сусідських відносин», поданій на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Підготовлено висновки по докторській дисертації:  

1. Висновок по дисертації Лісової Тетяни Вікторівни «Теоретичні 

проблеми правового забезпечення відновлення земель», поданій на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06  

«Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право» 

(у співавторстві). 

Підготовлено висновки по кандидатським дисертаціям:  

1. Висновок по дисертації Чепака Антона Олександровича «Правові 

засади використання та охорони водопокритих земельних ділянок для 

риборозведення», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06  «Земельне право, аграрне право, 

екологічне право, природоресурсне право» (у співавторстві). 

2. Висновок по дисертації Малохліб Олени Сергіївни «Правові засади 

використання земельних ділянок для житлового будівництва», поданій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.06  «Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне 

право» (у співавторстві). 

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

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 
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15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

У період з  4 по 29 травня 2020 року пройшла міжнародне науково-

педагогічне стажування в Malopolska School of Public Administration 

University of Economics in Krakow на тему: «New and innovative teaching 

methods»  в обсязі – TOTAL: 120 teaching hours (4 ECTS). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

Подяка від Харківської обласної організації Союзу юристів України з 

нагоди святкування 8 жовтня 2020 року День юриста. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від  7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

 

Звіт склала                                                                  А. К. Соколова 
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