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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. 

«Концептуальні засади формування та розвитку інституту права 

водокористування» (1,5 друк. арк.) 

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

«Концептуальні засади формування та розвитку інституту права 

водокористування» 

Наукові статті – 2 (2 фахових закордонних видання – 1,2 друк. арк.);  

Тези наукових доповідей та повідомлень – 2 (0,6 друк. арк.);  

Посібник – 1 (0,8 друк. арк.).  

Всього: 2,6 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Посібник: 

1. Приймала участь у розробці Робочої програми навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми становлення екологічного, земельного, аграрного права в 

умовах формування сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії). – у співавторстві з 

А. П. Гетьманом, Г. В. Анісімовою та ін. –Х., 2016 р. – 103 с. (Дисципліна 2. 

«Перспективи розвитку еколого-правового регулювання використання 

альтернативних джерел енергії», доц. А. К. Соколова, виконано одноосібно – 

19 стор. – (0,8 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Соколова А. К. Правовое обеспечение договора аренды вод / А. К. Соколова //  

Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2016. – № 5 (21). – c. 146–150. (14 стор. – 

0,7 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Правовые аспекты прекращения договора аренды водных 

объектов / А. К. Соколова // «Legea si Viаta» («Закон и жизнь»). – 2016. –  № 11/2 

(299). – С. 96-99. (13 стор. – 0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Соколова А. К. Юридичне поняття водного об’єкта // Екологічна та техногенна 

безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових 

та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові  проблеми) : матер. 

міжнародн. наук.-практ. конференції (м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (6 

стор. – 0,3 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Питання правового забезпечення використання вод // Теоретичні 

та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах 

сталого розвитку України: матер. «круглого столу» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.) : 

зб. тез наук. доп. / за заг. ред.. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Х., 2016. – С. 190-193. (4 стор. – 0,3 друк. арк.). 



4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено концептуальні засади формування та розвитку інституту права 

водокористування, теоретичні та прикладні проблеми виконання договору оренди 

вод. Зроблено екскурс в історію формування правової основи виконання 

досліджуваного договору в законодавстві України, розглянуто сучасний стан 

правового забезпечення у досліджуваній сфері, проведено комплексний аналіз 

відповідних правових норм. Визначено: ознаки і формулювання поняття «водний 

об’єкт», як об’єкта правового регулювання; проблеми законодавчого закріплення 

договірних орендних водних відносин; співвідношення понять «припинення 

договору оренди вод» та розірвання договору оренди вод»; перелік підстав 

розірвання та припинення цього договору. Внесено пропозиції щодо 

вдосконалення екологічного законодавства України в питаннях правової основи 

договору оренди вод. Зокрема запропоновано розробити та прийняти Закон 

України «Про оренду вод» та визначено структуру зазначеного закону. 

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 та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 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. 

 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). 

Міжнародні: 2  

1. Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми 

утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, 

технічні та правові  проблеми) :  Міжнародна науково-практична конференція, 

4-6 жовтня 2016 р., м. Харків.  

2. Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 

європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 

Національна академія правових наук України, м. Харків, 19-20 травня 2016 р. 

Всеукраїнські:2 

1. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, 

аграрного права в умовах сталого розвитку України:  круглий стіл, 2 грудня 2016 

р., м. Харків.  

2. Регіональна презентація та обговорення проекту Концепції розвитку 

юридичної освіти в Україні, 24 жовтня 2016 р., м. Харків. 

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

дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Посібник: 

1. Приймала участь у розробці Робочої програми навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми становлення екологічного, земельного, аграрного права в 

умовах формування сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії). – у співавторстві з 

А. П. Гетьманом, Г. В. Анісімовою та ін. –Х., 2016 р. – 103 с. (Дисципліна 2. 

«Перспективи розвитку еколого-правового регулювання використання 

альтернативних джерел енергії», доц. А. К. Соколова, виконано одноосібно – 

19 стор. – (0,8 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Соколова А. К. Правовое обеспечение договора аренды вод / А. К. Соколова //  

Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2016. – № 5 (21). – c. 146–150. (14 стор. – 

0,7 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Правовые аспекты прекращения договора аренды водных 

объектов / А. К. Соколова // «Legea si Viаta» («Закон и жизнь»). – 2016. –  № 11/2 

(299). – С. 96-99. (13 стор. – 0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К. Юридичне поняття водного об’єкта // Екологічна та техногенна 

безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових 

та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові  проблеми) : матер. 

міжнародн. наук.-практ. конференції (м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (6 

стор. – 0,3 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Питання правового забезпечення використання вод // Теоретичні 

та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах 

сталого розвитку України: матер. «круглого столу» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.) : 

зб. тез наук. доп. / за заг. ред.. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Х., 2016. С. 190-193. ( 4 стор. – 0,3 друк. арк.). 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/?p=3900
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/?p=3900


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

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. (обов’язково зазначити науко 

метричну базу до якої належить публікація) 

Наукові статті: 

1. Соколова А. К. Правовые аспекты прекращения договора аренды водных 

объектов / А. К. Соколова // «Legea si Viаta» («Закон и жизнь»). – 2016. –  № 11/2 

(299). – С. 96-99. (12 стор. – 0,5 друк. арк.). Російський індекс наукового 

цитування «РІНЦ». 

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

Є членом 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. 

1. Опонент дисертаційного захисту Гиренко Інни Володимирівни на тему «Правова 

охорона рослинного світу України», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право;  

екологічне право; природоресурсне право. 

2. Опонент дисертаційного захисту Кобецької Надії Романівни на тему «Дозвільне 

та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні», подану 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. 

 Відгук на автореферат дисертації Кіріна Романа Станіславовича на тему: 

«Кодифікація законодавства про надра»,  поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право. – Київ, 2016 р. 

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. 

 Почесна грамота Харківського міського голови Г. А. Кернеса до дня 

Університету. 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № __ від __ листопада 2016 р. 

 

Звіт склала                                                                              А. К. Соколова 


