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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. 

«Сучасний стан та особливості правового регулювання використання водних 

об’єктів» (2 друк. арк.). 

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

«Сучасний стан та особливості правового регулювання використання водних 

об’єктів» (2 друк. арк.). 

Посібник – 1 (1 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 5 (1 друк. арк.);  

Всього: 2 друк. арк.  

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : 

Право, 2017. С. 97-113 (Розділ 10. Правове регулювання використання та охорони 

вод) (1 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К. Перспективи розвитку законодавства у сфері формування, 

невиснажливого використання екологічної мережі. Від правової охорони природи 

Української РСР до екологічного права України: зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ / Укладачі : В. В. Носік [та ін.]; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2017. С. 237-240 

(0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Загальні проблеми права приватної власності на природні 

ресурси і комплекси. Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права 

в умовах реформування правової системи України : матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф. з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-

Франківськ, 8–10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н. Р. Кобецька, Н. О. Багай, Г. В. 

Мороз. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. С. 

33-35 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: правові 

аспекти. Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень: зб. тез науково-методичних доповідей науково-педагогічного 

стажування (м. Люблін, Республіка Польща, 27 листопада-1 грудня 2017 р.). 

Люблін. 2017. (надано до редакції) (0,2 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Режим водоохоронних зон: еколого-правовий аспект  

Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного 

права в умовах євроінтеграції: матер. «круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 2017 



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

Мудрого. – Х., 2017. С. 89-94 (0,2 друк. арк.). 

5. Соколова А. К. Актуальні проблеми права водокористування. Теорія та 

практика сучасної юриспруденції: матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 8 грудня 2017 р.), 2017 (надано до редакції) (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено засади формування інституту права водокористування, 

теоретичні та прикладні проблеми зазначеного права та договору оренди вод. 

Розглянуто сучасний стан правового забезпечення у досліджуваній сфері, 

проведено комплексний аналіз відповідних правових норм. Визначено: проблеми 

законодавчого закріплення договірних орендних водних відносин. Внесено 

пропозиції щодо вдосконалення екологічного законодавства України в питаннях 

правової основи договору оренди вод. Зокрема запропоновано розробити та 

прийняти Закон України «Про оренду вод».  

Проаналізовано стан законодавства у сфері формування, використання 

екологічної мережі в цілому та окремих її складників – водоохоронних зон (щодо 

останніх визначено особливості правового режиму). Внесено пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства у зазначеній сфері. Визначено основні проблеми 

приватної власності на природні ресурси та комплекси, а також шляхи їх 

вирішення.  

На підставі дослідження системи забезпечення закладами вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 

забезпечення якості) запропоновано уточнення та доповнення переліку відповідних 

процедур та вжиття заходів, передбачених законодавством. 

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. І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі», м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р. 

2. Науково-педагогічне стажування «Юридична освіта майбутнього: 

перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», м. Люблін, Республіка 

Польща, 27 листопада-1 грудня 2017 р. 

 Всеукраїнські: 4 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від правової охорони 

природи Української РСР до екологічного права України», м. Київ, 26 травня 2017 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація норм 

екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової 

системи України», м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 8-10 вересня 2017 р. 

3. Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції», м. Харків, 8 грудня 2017 р. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», м. Харків, 8 грудня 2017 р. 

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

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. Гетьман, 

Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2017. 

С. 97-113 (Розділ 10. Правове регулювання використання та охорони вод) (1 друк. 

арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К. Перспективи розвитку законодавства у сфері формування, 

невиснажливого використання екологічної мережі. Від правової охорони природи 

Української РСР до екологічного права України: зб. тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ / Укладачі : В. В. Носік [та ін.]; 

Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2017. С. 237-240 

(0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Загальні проблеми права приватної власності на природні 

ресурси і комплекси. Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права 

в умовах реформування правової системи України : матер. Всеукр. наук.-практ. 



конф. з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-

Франківськ, 8–10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н. Р. Кобецька, Н. О. Багай, Г. В. 

Мороз. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. С. 

33-35 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: правові 

аспекти. Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень: зб. тез науково-методичних доповідей науково-педагогічного 

стажування (м. Люблін, Республіка Польща, 27 листопада-1 грудня 2017 р.). 

Люблін. 2017. (надано до редакції) (0,2 друк. арк.) 

4. Соколова А. К. Режим водоохоронних зон: еколого-правовий аспект  

Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного 

права в умовах євроінтеграції: матер. «круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 2017 

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

Мудрого. – Х., 2017. С. 89-94 (0,2 друк. арк.). 

5. Соколова А. К. Актуальні проблеми права водокористування. Теорія та 

практика сучасної юриспруденції: матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 8 грудня 2017 р.), 2017. (надано до редакції) (0,2 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 кандидатської дисертації: 

 1. Відгук на автореферат дисертації Данилюк Лесі Романівни на тему 

«Правовий режим мисливських ресурсів в Україні», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. 

 2. Відгук на автореферат дисертації Заверюхи Марини Михайлівни на тему 

«Правове регулювання використання та охорони лісів за лісовим та земельним 

законодавством України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

екологічне право; природоресурсне право. 

 3. Відгук на автореферат дисертації Олещенко Іванни В’ячеславівни на тему 

«Правове забезпечення охорони довкілля суб’єктами господарювання», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. 



 4. Відгук на автореферат дисертації Гурової Анни Михайлівни на тему 

«Правова охорона навколоземного космічного простору від засмічення», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право. 

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. 

Координатор четвертої панельної дискусії «Правові засади екологічної та 

продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів» в рамках І 

Харківського міжнародного юридичного форуму  «Право та проблеми сталого 

розвитку у глобалізованому світі» (3-6 жовтня 2017 року), член організаційного 

комітету. 

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. 

 Подяка Міністерства освіти та науки України за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну 

науково-педагогічну діяльність.  

 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 29 листопада 2017 р.). 

 

 

 

 

Звіт склала                                                                              А. К. Соколова 
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