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1. Туліна Ельбіс Євгенівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Особливості правового регулювання відносин у сфері охорони 

навколишнього природного середовища від шкідливого біологічного 

впливу» (1,5 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 2 (1,4 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 1 (0,25 друк. арк.)  

Всього: 1,65 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. Tulina E. Ie., Sokolova A. K. 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. 

2. Туліна Е. Є. Особливості юридичної термінології об’єктів тваринного 

світу, що негативно впливають на довкілля. Проблеми законності. 2020. Вип. 

148. С. 152–161. (0,8 друк. арк.).  

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Туліна Е.Є. Правове регулювання інтродукції об’єктів рослинного та 

тваринного світу: окремі аспекти. Євроінтеграція екологічної політики 

України: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Одеса, 22 жовтня 2020 р.). Одеса: Одеський державний екологічний 

університет, 2020. С.212-216 (0,25 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Сьогодні як одну з основних загроз біологічному різноманіттю й 

навколишньому природньому середовищу можна визнати шкідливий вплив 

окремих його елементів. Саме тому в роботах проаналізовано особливості 

юридичної термінології об’єктів тваринного світу, що негативно впливають 

на довкілля. Розглянуто категорії тварин, що можуть здійснювати такий 

негативний вплив. Розкрито значення термінів «шкідливі організми», 

«шкідники», «шкідливі тварини» та їх співвідношення в національному 

законодавстві. З огляду на поширення і збільшення видового різноманіття 

інвазійних чужорідних видів тварин на всій території України, досліджено 

питання правового регулювання цих процесів. 

http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885


Також виходячи із проведених досліджень можна стверджувати, що нині 

існує нагальна потреба у проведенні всебічного і повного аналізу правового 

забезпечення регулювання поширення й чисельності інвазійних видів рослин як  

на міжнародному рівні, так і законодавством України у цій сфері. А також 

запропоновані невідкладні заходи, до яких необхідно якнайшвидше вдатися 

врегулювавши на національному законодавчому рівні цілий ряд питань серед 

яких: імплементація правових інструментів (регламентів, директив) 

Європейського Союзу щодо регулювання чужорідних інвазійних видів 

рослин; міжнародне співробітництво у цій сфері; розроблення 

загальнодержавної комплексної програми щодо боротьби з чужорідними 

інвазійними видами рослин тощо.  Особлива увага приділяється специфіці 

правового регулювання інтродукції об’єктів рослинного та 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, 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). 

Всеукраїнські: 1 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція 

екологічної політики України», м. Одеса, 22 жовтня 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. Tulina E. Ie., Sokolova A. K. 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. 

2. Туліна Е. Є. Особливості юридичної термінології об’єктів тваринного 

світу, що негативно впливають на довкілля. Проблеми законності. 2020. Вип. 

148. С. 152–161. (0,8 друк. арк.).  

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Туліна Е. Є. Правове регулювання інтродукції об’єктів рослинного та 

тваринного світу: окремі аспекти. Євроінтеграція екологічної політики 

України: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Одеса, 22 жовтня 2020 р.). Одеса: Одеський державний екологічний 

університет, 2020. С.212-216 (0,25 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Tulina E. Ie., Sokolova A. K. 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. Туліна Е. Є. Особливості юридичної термінології об’єктів 

тваринного світу, що негативно впливають на довкілля. Проблеми 

законності. 2020. Вип. 148. С. 152–161. (0,8 друк. арк.). Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

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

 Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885


 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. 

 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. 

 Нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної організації 

Союзу юристів України за сумлінне виконання професійних обов’язків та з 

нагоди святкування Міжнародного дня від 5 березня 2020 р. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

Звіт склала                                                                             Е. Є. Туліна 
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