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місцевості // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських 
територій в Україні: монографія / А.П. Гетьмана, І.В. Ігнатенко, В.М. Корнієнко та 
ін.; за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Х.: Право, 2016. С. 177-211. (1,5 д.а.). 

Статті: 
Ігнатенко І.В. Проблеми комплексного освоєння підземного простору: 

еколого-правовий аспект // Вісник Київського університету права. № 1. 2016. 
С. 234-237. (0,5 д.а.) 

Ihnatenko I.V. The features of the state registration of objects which inseparably 
linked with the ground in foreign countries // “Evropský politický a právní diskurz” 
(г. Брно, Чешская Республика). 2016. № 2. − С. 280-285. (0,5 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної 
діяльності // Публічне право. 2016. № 3 (23). С. 233-240. (0,5 д.а.) 

Шульга М.В., Ігнатенко І.В. Організаційно-правове забезпечення управління 
землями у межах населених пунктів // Часопис Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Право». 2016. № 2 (14). URL:  http://lj.oa.edu.ua 
(0,3 д.а.) 

Шульга М.В., Ігнатенко І.В. Правові аспекти розширення повноважень 
місцевих рад у галузі земельних відносин // Теорія та практика правознавства.  
2016. № 10. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/archive (0,3 д.а.) 

Shulga M.V., Ihnatenko I.V. The legal basis of expanding the powers of local 
councils in the sphere of land relations // Вісник Національної академії правових наук 
України (в редакції 0,3 д.а.)  

Тези: 
Ігнатенко І.В. Конституційне забезпечення публічних та приватних інтересів 

при здійсненні містобудівної діяльності // Конституційні засади агарного, 
земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» 
(м. Київ, 27 травня 2016 р.) / за ред. М. В. Краснової, Т. О. Коваленко; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016. 
С. 97-99. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. До питання про удосконалення містобудівного законодавства // 
Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XIII міжнар. 
наук.-практ. конф. (Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2016 С. 194-197. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правові питання реалізації містобудівного кадастру // зб. 
матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення 
актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України 
(м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) / відп. ред. проф. І. І. Каракаш. Одеса : Юридична 
література, 2016. С. 119-122. (0,2 д.а.) 



 2 
Ігнатенко І.В. Правове регулювання містобудівного кадастру: 

еколого-правовий аспект // Актуальні проблеми конвергенції екологічного 
законодавства Європейського Союзу: матер. всеукр. наук.-практ. круглого столу, 
28 жовтня 2016 р., м. Дніпро / ред. кол.: В.І. Андрейцев [та ін.]; М-во освіти і науки 
України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. Дніпро: НГУ, 
2016. С. 156-159. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. До питання про принципи ведення містобудівного кадастру // 
Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання 
аграрних, земельних та екологічних відносин. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за ред. П.Д. Пилипенка. Львів, 2016. С. 97-99. (0,2 
д.а.) 

Ignatenko I.V. Legal aspects of ecologization of town planning branch // 
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj právnej 
vedy vo svete vedy» (Sládkovičovo, Slovenská republika) 28–29 októbra 2016 r. (в 
редакції 0,2 д.а.) 

Шульга М.В., Ігнатенко І.В. Ґенеза юрисдикції місцевих рад у галузі 
регулювання земельних відносин // Теоретичні та практичні аспекти реалізації 
екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: 
матер. круглого столу (м. Харків, 2 грудня 2016 року) (в редакції 0,1 д.а.) 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У правовому регулюванні природокористування сьогодні головним стає 
забезпечення публічних і приватних інтересів при здійсненні екологічно значимої 
діяльності. Завдання держави у сфері забудови земель полягають в оцінці 
можливості максимального збереження природних об’єктів і природного 
середовища і її реалізація, мінімізації негативного антропогенного впливу на 
навколишнє природне середовище, забезпеченні права громадян на безпечне і 
комфортне середовище проживання шляхом будівництва (реконструкції) 
необхідних будівель, споруд з дотриманням природоохоронних вимог і норм, 
спрямованих на раціональне використання природних ресурсів.  

Унаслідок проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій з 
удосконалення правового забезпечення охорони земель у процесі містобудівної 
діяльності. Зокрема, обґрунтовується необхідність: 1) переходу до тривимірної 
державної реєстрації прав на об’єкти, нерозривно пов’язані із землею на основі 
досвіду таких зарубіжних країн: Швеції, Норвегії, Нідерландів, Австралії, Данії, 
Російської Федерації; 2) систематизації нормативного матеріалу (шляхом прийняття 
Містобудівного кодексу України), який дасть можливість уникнути більшою мірою тих 
протиріч та прогалин, які перешкоджають належному розвитку будівельної галузі, її 
інвестиційної активності; 3) наповнення містобудівного кадастру інформацією про 
землю як про природний ресурс та природний об’єкт, оскільки відомості 
містобудівного кадастру не дають вичерпного уявлення про правове становище тієї 
чи іншої земельної ділянки або території, що, в свою чергу, може спричинити 
прийняття екологічно необґрунтованих управлінських рішень; тощо. 

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. ----  
5.2. ----  
5.3. ---- 
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5.4. ----  
 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. ---- 
6.2. ----  
6.3. ---- 
6.4. ----  
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Відповідь на запит Харківської міської ради від 06.09.2016 р. № 08-
11/3152/2-16 щодо визначення компетенції різних ланок органів місцевого 
самоврядування на розподіл кола зазначених питань між пленарним засіданням 
сесії Харківської міської ради, засіданням виконавчого комітету Харківської 
міської ради та одноосібним прийняттям наказу директора відповідного 
профільного департаменту Харківської міської ради. 

 
7. ---- 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 

Круглий стіл «Конституційні засади агарного, земельного та екологічного 
права: 20 років розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 р.)  

Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реформування правової 
системи» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.)  

Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних 
наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та 
природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 
вересня 2016 р.)  

Всеукр. наук.-практ. круглий стіл «Актуальні проблеми конвергенції 
екологічного законодавства Європейського Союзу» (м. Дніпро, 28 жовтня 2016 р.) 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Еволюція правового регулювання земельних, 
аграрних та екологічних відносин» (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). 

Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj 
právnej vedy vo svete vedy» (Slovenská republika, 28–29 októbra 2016 r.) 

Круглий стіл «Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 
земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України» (м. Харків, 
2 грудня 2016 року) 
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