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1. Соколова Алла Костянтинівна. 

2. Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри екологічного 

права.  

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

«Еколого-правові договори: правова природа та поняття» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті – 2 (1,25 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 4 (0,74 друк. арк.);  

Всього: 1,99 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. Sokolova A., Cherkashyna M. The legal regulation of the use of 

natural healing resources: the theory and practice of disputes resolution. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 2. P. 144-163. DOI: 10.33327/AJEE-

18-4.2-n000065. http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1619773236.pdf 

(особистий внесок автора – 0,75 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus, Web of Science. 

2. Vilchyk T., Sokolova A., Demchyna Т. Regulation of advocacy 

profession: global trends. Cuestiones politicas. 2021. Vol. 39, Iss. 69. Р. 690-

707. DOI: 10.46398/CUESTPOL.3969.43 (особистий внесок автора – 0,5 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К., Черкашина М. К. Використання технологій 

дистанційного навчання студентів при викладанні правових дисциплін. 

Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific 

papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference (Vol. 5), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European 

Scientific Platform. 11 грудня 2020 р. С. 62-66. DOI: 10.36074/11.12.2020.v5.20 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407 (особистий 

внесок 0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К., Черкашина М. К. Стале природокористування в 

Україні: правове забезпечення. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року: матер. круглого столу 

(м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги; 

М-во освіти і науки; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: 

Право, 2021. С. 127-130 (особистий внесок 0,17 друк. арк.). 

http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1619773236.pdf
https://doi.org/10.46398/CUESTPOL.3969.43
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407


3. Соколова А. К., Черкашина М. К. Право на використання 

природних ресурсів як головна умова реалізації права людини на охорону 

здоров’я у контексті концепції сталого розвитку. П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної  енергетики: матер. Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса – смт. Затока, 10-13 червня 2021 р.) / відп. ред. Т. Є. 

Харитонова, Х. А. Григор’єва. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 95-99 

(особистий внесок 0,17 друк. арк.). 

4. Соколова А. К., Черкашина М. К. Правові аспекти використання 

природних ресурсів з оздоровчою та рекреаційною метою в Україні. 

Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних 

відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні 

технології: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 30-річчя Земельного 

кодексу України (м. Київ, 12 листопада 2021 р.). Київ. 2021. С. 84-89  

(особистий внесок 0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Досліджуються еколого-правові аспекти використання 

природних лікувальних ресурсів в Україні, Європейському Союзі та інших 

країнах. Встановлено, що природні ресурси мають численні функції, але 

однією з найважливіших є можливість їх використання в якості засобу 

збереження або підтримки здоров’я людини. Природні лікувальні ресурси 

мають особливий правовий статус, обумовлений своїми природними 

властивостями, а саме здатністю впливати на поліпшення здоров’я людини. 

Суспільні відносини, що виникають з приводу використання та охорони 

природних лікувальних ресурсів підлягають правовому регулюванню та 

присвячені виявленню та обліку  природних лікувальних ресурсів, 

забезпеченню їх раціонального видобутку,  використанню і охороні з метою 

створення сприятливих умов  для  лікування,  профілактики  захворювань  та 

відпочинку людей. 

2. Проблеми взаємодії адвокатури та держави чи так звана «теорія 

управління адвокатурою» є недостатньо дослідженими у сучасній науці про 

адвокатуру, разом із тим ступінь незалежності адвокатури безпосередньо 

впливає на захищеність прав і законних інтересів людини. В статті проведено 

дослідження моделей організації інституту адвокатури в різних країнах з 

точки зору її існування – незалежності та самоуправління. 

3. Досліджено базові елементи концепції сталого розвитку (1992 р.). 

Визначено заходи, спрямовані на зміцнення інституційних рамок сталого 

розвитку, запропоновано визначити формулювання суті відносин 

природокористування в контексті сталого розвитку. 

4. Наголошено на відсутності в законодавстві чіткого визначення 

поняття, ознак, класифікації оздоровчих та рекреаційних природних ресурсів 

тощо, підкреслюється невизначеність правового статусу вказаних ресурсів, 

що знаходяться поза меж природно-заповідного фонду. Запропоновано 

внесення змін до екологічного законодавства.  



5. Аналізується екологічне законодавство щодо права на 

використання природних ресурсів у контексті концепції сталого розвитку, як 

головної умови реалізації права людини на охорону здоров’я. 

Підкреслюється, що природні ресурси можуть бути використані людиною 

безпосередньо в якості засобу збереження або підтримання свого здоров’я 

шляхом реалізації права природокористування.    

6. Наголошується на значенні науково-методичного забезпечення 

використання технологій дистанційного навчання студентів денної форми. 

Підкреслюється та обґрунтовується ефективність зазначеної форми навчання. 

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. 

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 



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. V Харківський міжнародний форум, м. Харків, 20-24 вересня 2021 

р., панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

 Всеукраїнські: 3 

1. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року», м. Харків, 21 травня 2021 р. 

2. Всеукраїнська наукова конференція «П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної  енергетики», м. Одеса – смт. 

Затока, 10-13 червня 2021 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція до 30-річчя 

Земельного кодексу України «Ефективність регулювання екологічних, 

природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, 

інституції, сучасні інформаційні технології», м. Київ, 12 листопада 2021 р. 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті:  

1. Sokolova A., Cherkashyna M. The legal regulation of the use of 

natural healing resources: the theory and practice of disputes resolution. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 2. P. 144-163. DOI: 10.33327/AJEE-

18-4.2-n000065. http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1619773236.pdf 

(особистий внесок автора – 0,75 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus, Web of Science. 

2. Vilchyk T., Sokolova A., Demchyna Т. Regulation of advocacy 

profession: global trends. Cuestiones politicas. 2021. Vol. 39, Iss. 69. Р. 690-

707. DOI: 10.46398/CUESTPOL.3969.43 (особистий внесок автора – 0,5 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К., Черкашина М. К. Використання технологій 

дистанційного навчання студентів при викладанні правових дисциплін. 

Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific 

papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference (Vol. 5), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European 

Scientific Platform. 11 грудня 2020 р. С. 62-66. DOI: 10.36074/11.12.2020.v5.20 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407 (особистий 

внесок 0,2 друк. арк.). 

http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1619773236.pdf
https://doi.org/10.46398/CUESTPOL.3969.43
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407


2. Соколова А. К., Черкашина М. К. Стале природокористування в 

Україні: правове забезпечення. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року: матер. круглого столу 

(м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги; 

М-во освіти і науки; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: 

Право, 2021. С. 127-130 (особистий внесок 0,17 друк. арк.). 

3. Соколова А. К., Черкашина М. К. Право на використання 

природних ресурсів як головна умова реалізації права людини на охорону 

здоров’я у контексті концепції сталого розвитку. П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної  енергетики: матер. Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса – смт. Затока, 10-13 червня 2021 р.) / відп. ред. Т. Є. 

Харитонова, Х. А. Григор’єва. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 95-99 

(особистий внесок 0,17 друк. арк.). 

4. Соколова А. К., Черкашина М. К. Правові аспекти використання 

природних ресурсів з оздоровчою та рекреаційною метою в Україні. 

Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних 

відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні 

технології: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 30-річчя Земельного 

кодексу України (м. Київ, 12 листопада 2021 р.). С. 84-89  (особистий внесок 

0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science: 

1. Sokolova A., Cherkashyna M. The legal regulation of the use of 

natural healing resources: the theory and practice of disputes resolution. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 2. P. 144-163. DOI: 10.33327/AJEE-

18-4.2-n000065. http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1619773236.pdf 

(особистий внесок автора – 0,75 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus, Web of Science. 

2. Vilchyk T., Sokolova A., Demchyna Т. Regulation of advocacy 

profession: global trends. Cuestiones politicas. 2021. Vol. 39, Iss. 69. Р. 690-

707. DOI: 10.46398/CUESTPOL.3969.43 (особистий внесок автора – 0,5 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

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

наукометричних базах. 

Публікації у інших наукометричних базах публікації відсутні. 

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

Член редакційної колегії «Проблеми законності» (рецензент). 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 Член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.016. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не була. 

http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1619773236.pdf
https://doi.org/10.46398/CUESTPOL.3969.43


13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Підготовлено відгуки на автореферати докторських дисертацій:  

1. Багай Надії Онуфріївни на тему «Теоретико-методологічні засади 

розвитку аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції» (у 

співавторстві). 

2. Третяка Тараса Олексійовича «Теоретичні проблеми земельно-

правового регулювання добросусідства в Україні». 

Підготовлено висновки по докторській дисертації:  

1. Висновок по дисертації Шеховцова Володимира Володимировича 

«Теоретико-методологічні засади формування та розвитку фауністичного 

законодавства», поданій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

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

право, природоресурсне право» (у співавторстві). 

2. Висновок по дисертації Корнієнко Ганни Сергіївни «Теоретико-

правові засади становлення та розвитку агробізнесу в Україні», поданій на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

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

право» (у співавторстві). 

3. 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). 

4. Висновок по дисертації Федчишина Дмитра Володимировича 

«Теоретичні засади реалізації та захисту земельних прав в Україні», 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 кандидатській дисертації: 

5. Висновок по дисертації Кондратенко Дар’ї Юріївни «Правові 

засади обліку земель», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

екологічне право, природоресурсне право» (у співавторстві). 

6. Висновок по дисертації Говорун Марії Дмитрівни «Реалізація 

принципу платності землекористування за земельним законодавством 

України» поданій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» (у співавторстві). 

Підготовлено рецензії по рукописам дисертаційних досліджень на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

1. Махно Наталія Володимирівна «Правовий режим використання та 

охорони водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних». 

2. Пльохова Анастасія Юріївна «Правове забезпечення екологічної 

безпеки при видобуванні вугілля». 



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 закордонним 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 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 березня 2021 року – Міжнародного жіночого дня.  

Подяка від Харківської обласної організації Союзу юристів України з 

нагоди святкування 8 жовтня 2021 року – Дня юриста.  

Почесна грамота ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну працю та з нагоди 60-річчя (2021 р.). 

Почесна грамота ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету (2021 р.). 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від  9 грудня 2021 р.). 

 

 

 

 

Звіт склала                                                                  А. К. Соколова 

 

 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2021 РІК

