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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.

«Актуальні проблеми регламентування права водокористування» (2 друк.
арк.).
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

Підручник – 1 (1,7 друк. арк.)
Наукові статті – 3 (1,4 друк. арк.).
Тези наукових доповідей та повідомлень – 4 (0,7 друк. арк.); 
Всього: 3,8 друк. арк. 

4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,
підручника,  навчального  посібника,  наукові  статті,  тези  наукових
доповідей та повідомлень та ін.).

Підручник: 1 – 1,7 друк. арк. 
1. Екологічне право: підручник / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К.

Соколова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. С. 22-23; С. 35-37; С.
178-180; С. 252-271; С. 403-405; С. 425-430 (1,7 друк. арк.).

Наукові статті: 3 статті – 3,4 друк. арк.
1. Vilchyk, Tetyana В, Sokolova, Alla K. Areas for further improvement of

legislative  regulation  of  patients'  rights  in  Ukraine.  Wiadomosci  lekarskie
(Warsaw, Poland : 1960). 2019. Vol.: 72. Issue: 7. Pages: 1324-1330  (0,4 друк.
арк.) (Переклад:  Вільчик  Т.  Б.,  Соколова  А.  К.  Напрями  подальшого
вдосконалення  законодавчого  регулювання  прав  пацієнтів  в  Україні.
Відомості лекарські (Варшава, Польша: 1960). 2019. Том. 72. Вип. 7. С. 1324-
1330) (стаття проіндексована у Web of Science Core Collection).

2. Соколова  А.  К.  Проблемы  правового  обеспечения  охраны  вод  в
Украине.  «Legeasi viata»  («Закон и жизнь»). 2019. № 10/2 С. 151-155  (0,5
друк. арк.).

3. Соколова А. К. Охрана вод (водных объектов) в Украине: правовые
аспекты.  «Legeasi viata»  («Закон и жизнь»). 2019. № 11/2 С. 118-121  (0,5
друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 4 – 0,7 друк. арк.
1. Соколова  А.  К.  Перспективи  водного  законодавства  в  контексті

євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми екологічного, земельного та
аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах:  матеріали  «круглого  столу»,
присвяч.  90-річчу  з  дня  народж.  д-ра  юрид.  наук,  проф,  чл.-кор.  НАПрН
України В. К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і
М. В. Шульги. Х.: Право, 2019. С. 67-69 (0,2 друк. арк.).



2. Соколова  А.  К.  Еколого-правовий  статус  громадянина:  окремі
аспекти. Еколого-правовий статус людини і громадянина в україні та світі:
ретроспективний  та  перспективний  погляди:  зб.  матеріалів  міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права
ім. В М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т.
О. Чернівці: Кондратьєв А.В. 2019. С. 57-60  (0,2 друк. арк.).

3. Соколова  А.  К.,  Черкашина  М.  К.  Забезпечення  прав  людини  і
громадянина  в  умовах  адаптації  до  змін  клімату  в  Україні.  Особливості
правового регулювання екологічних,  земельних,  аграрних,  природоресурсних
відносин в  умовах глобалізації:  збірник матеріалів  Всеукраїнської  науково-
практичної конференції (м. Івано-Франківськ, м. Яремче, 20-22 вересня 2019
р.)  /  відп.  ред.  Н. Р.  Кобецька.  Івано-Франківськ: Прикарпат.  нац. ун-т ім.
Василя Стефаника, 2019. С. 43-46 (0,1 друк. арк.).

4. Соколова А. К. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: окремі
аспекти.  Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку:
тези  доповідей  та  повідомлень  учасників  ХІІІ  конференції  школи
педагогічної  майстерності  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, 2019. С. 67-71  (0,2 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

В межах запланованої річної науково-дослідної роботи проаналізовано
стан чинного водного законодавства в контексті європейської євроінтеграції
та визначено,  що правове забезпечення як формування водно-екологічного
правопорядку, так і водної безпеки населення України недосконале. У цьому
зв’язку  приділено  увагу  певним  складовим  названого  правопорядку,
передусім правовій охороні вод,  а саме запобіганню шкідливій дії  вод.  Та
зазначено,  що  саме  зміст  нормативно-правових  актів  у  вказаних  сферах
потребує  ретельного  вивчення  законодавцем.  Йдеться  про  ретельну
підготовку та прийняття чи окремих нормативно-правових актів чи внесення
відповідних доповнень та змін до основного нормативного акта у цій сфері -
Водного кодексу України.

Проведено  комплексне  дослідження  правового  забезпечення  охорони
вод  (водних  об'єктів)  в  Україні,  здійснено  аналіз  юридичної  літератури,
присвяченої  вивченню  об'єктів,  заходів  охорони  вод  (водних  об'єктів)  та
класифікації  останніх.  Встановлено  правовий  механізм  забезпечення
правової  охорони  вод  (водних  об'єктів).  Обґрунтовано,  що  екологічне
законодавство  України  в  галузі  охорони  вод  (водних  об'єктів)  потребує
вдосконалення. Вказуються напрямки вдосконалення даного законодавства, а
саме розробка і прийняття спеціального нормативно-правового акта, норми
якого  б  регулювали  всі  основні  питання  правової  регламентації  у  сфері
охорони  вод  (водних  об'єктів)  –  Закону  України  «Про  охорону  вод».
Запропонована структура цього Закону.

Приділено  увагу  дослідженню  правового  регулювання  охорони  вод
(водних  об'єктів)  в  Україні,  проведеного  шляхом  аналізу  юридичної



літератури  та  національних  нормативних  актів,  а  також  законодавства
Європейського Союзу у  відповідній сфері.  Визначено заходи охорони вод
(водних об'єктів),  розглянуто правовий механізм регулювання охорони вод
(водних  об'єктів).  Виходячи  з  результатів  обґрунтовано,  що  екологічне,
зокрема водне, законодавство України в галузі охорони вод (водних об'єктів)
потребує удосконалення, вказані напрями його модернізації. Запропоновано
внести зміни та доповнення до Водного кодексу України, а саме, закріпити
принципи  водного  законодавства,  що  дозволить  врегулювати  всі  основні
питання правової регламентації у сфері охорони вод (водних об'єктів).

Враховуючи  зарубіжний  досвід  у  сфері  забезпечення  прав  пацієнтів,
запропоновано (у співавторстві) прийняти спеціальний закон «Про правовий
статус  пацієнтів  в  Україні»  в  якості  основи  для  правового  регулювання
статусу особи при зверненні або отриманні медичної допомоги. 

Проаналізовано (у співавторстві) стан законодавства щодо забезпечення
прав людини і  громадянина в умовах адаптації  до змін клімату в Україні:
запропоновано  розробку  та  прийняття  Кодексу  України  «Про  охорону
клімату та адаптації до його змін».

Серед  основних  підходів  розуміння  стимулювання  у  сфері  екології
визначено найбільш обґрунтований, а саме, що стимулювання слід визначати
більш широко,  як  таке,  що  включає  до  себе  не  тільки  заохочення,  але  й
відповідальність. Пропонується приписи щодо особливостей стимулювання у
сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища  щодо  конкретних
природних ресурсів  закріпити в підгалузевому екологічному законодавстві
(відповідних кодексах і законах).
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.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.

Робота  консультантом  комітетів  Верховної  Ради  України  не
проводилася.
5.3. 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, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування.

Участь  у  розробці  проектів  постанов  Пленуму  Верховного  Суду
України,   Вищих  спеціалізованих  судів  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
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. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Еколого-правовий

статус  людини  і  громадянина  в  Україні  та  світі:  ретроспективний  та
перспективний погляди», м. Київ, 31 травня 2019 року.

Всеукраїнські: 3
1.   Круглий  стіл  «Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та

аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах»,  присвячений  90-річчю  з  дня
народження  доктора  юридичних  наук,  професора,  члена-кореспондента
НАПрН України В. К. Попова, м. Харків, 1 березня 2019 р.

2.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Особливості
правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних
відносин  в  умовах  глобалізації»,  м.  Івано-Франківськ,  м.  Яремче,  20-22
вересня 2019 р.

3.  ХІІІ  конференція  Школи  педагогічної  майстерності  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в
контексті сучасних тенденцій розвитку», м. Харків, 18 березня 2019 р. 
9. Видавнича діяльність (монографії,  статті,  навчальні посібники, тези
та  ін.)  дати  перелік  надрукованих  у  2019  р.  робіт,  їх  обсяг,  кількість
друкованих аркушів.

Підручник: 1 – 1,7 друк. арк. 
1. Екологічне право: підручник / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К.

Соколова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. С. 22-23; С. 35-37; С.
178-180; С. 252-271; С. 403-405; С. 425-430 (1,7 друк. арк.).



Наукові статті: 3 статті – 3,4 друк. арк.
1. Vilchyk, Tetyana В, Sokolova, Alla K. Areas for further improvement of

legislative  regulation  of  patients'  rights  in  Ukraine.  Wiadomosci  lekarskie
(Warsaw, Poland : 1960). 2019. Vol.: 72. Issue: 7. Pages: 1324-1330 (0,4 друк.
арк.)  (Переклад:  Вільчик  Т.  Б.,  Соколова  А.  К.  Напрями  подальшого
вдосконалення  законодавчого  регулювання  прав  пацієнтів  в  Україні.
Відомості лекарські (Варшава, Польша: 1960). 2019. Том. 72. Вип. 7. С. 1324-
1330) (стаття проіндексована у Web of Science Core Collection).

2. Соколова  А.  К.  Проблемы  правового  обеспечения  охраны  вод  в
Украине.  «Legeasi viata»  («Закон и жизнь»). 2019. № 10/2 С. 151-155 (0,5
друк. арк.).

3. Соколова А. К. Охрана вод (водных объектов) в Украине: правовые
аспекты.  «Legeasi viata»  («Закон и жизнь»). 2019. № 11/2 С. 118-121 (0,5
друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 4 – 0,7 друк. арк. 
1. Соколова  А.  К.  Перспективи  водного  законодавства  в  контексті

євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми екологічного, земельного та
аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах:  матеріали  «круглого  столу»,
присвяч.  90-річчу  з  дня  народж.  д-ра  юрид.  наук,  проф,  чл.-кор.  НАПрН
України В. К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і
М. В. Шульги. Х.: Право, 2019. С. 67-69 (0,2 друк. арк.).

2. Соколова  А.  К.  Еколого-правовий  статус  громадянина:  окремі
аспекти. Еколого-правовий статус людини і громадянина в україні та світі:
ретроспективний  та  перспективний  погляди:  зб.  матеріалів  міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права
ім. В М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т.
О. Чернівці: Кондратьєв А.В. 2019. С. 57-60 (0,2 друк. арк.).

3. Соколова  А.  К.,  Черкашина  М.  К.  Забезпечення  прав  людини  і
громадянина  в  умовах  адаптації  до  змін  клімату  в  Україні.  Особливості
правового регулювання екологічних,  земельних,  аграрних,  природоресурсних
відносин в  умовах глобалізації:  збірник матеріалів  Всеукраїнської  науково-
практичної конференції (м. Івано-Франківськ, м. Яремче, 20-22 вересня 2019
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вдосконалення  законодавчого  регулювання  прав  пацієнтів  в  Україні.
Відомості лекарські (Варшава, Польша: 1960). 2019. Том. 72. Вип. 7. С. 1324-
1330) (стаття проіндексована у Web of Science Core Collection).
9.2.  Вказати  публікації,  з  зазначенням  вихідних  даних,  у  інших
наукометричних базах:

1. Соколова  А.  К.  Проблемы  правового  обеспечения  охраны  вод  в
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Звіт склала                                                                А. К. Соколова
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