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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ 

 
1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження: 

«Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках 
економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки», № 0111u000962. 

 
1.2. Склад кафедри: 
 
1. Шульга Михайло Васильович, доктор юридичних наук, завідувач 

кафедри: 
«Правові проблеми відшкодування втрат сільськогосподарського 

виробництва», 2 друк. арк. 
Опубліковано 3,5 друк. арк. 
Монографія:  
1. Шульга М. В. Земельно-правове забезпечення сталого розвитку сільських 

територій / М. В. Шульга // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку 
сільських територій в Україні : монографія / А. П. Гетьман, І. В. Ігнатенко, 
В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. − Х. : Право, 
2016. – С. 155-178 (1,1 друк. арк.). 

Статті:  
1. 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 (0,15 д.а.). 

2. 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.). 

3. 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. 2016 (0,3 д.а.). 

4. Shulha M. The legal regulation of land fee: the past and the present / 
Shulha M. // Щорічник українського права : зб. наук. пр. – Xарків, 2016. – № 8. – 
С. 290-296 (0,3 д.а.). 

Тези:  
1. Шульга М.В. Охорона земель як конституційно-правова категорія. 

Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років 
розвитку : матер. «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 (0,15 д.а.). 

2. Шульга М. В. Конституційні засади охорони земель. Актуальні питання 
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реформування правової системи: зб. матеріалів XIII міжнар. наук.-практ. конф. 
(Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2016 (0,15 
д.а.). 

3. Шульга М.В. Деякі питання захисту земельних прав. Зб. матеріалів 
Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних 
наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного 
та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-
10 вересня 2016 р.) / відп. ред. проф. І. І. Каракаш. Одеса : Юридична література, 
2016 (0,15 д.а.). 

4. Шульга М.В. Деякі питання оподаткування у сфері земельних відносин. 
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства Європейського 
Союзу : матер. всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Дніпро 28 жовтня 2016 р.) / 
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 (0,15 д.а.). 

5. Шульга М.В. До питання про виникнення земельних прав при 
геологічному вивченні надр. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез 
Міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 
21-22 жовтня 2016 р.): у 2-х част. – Частина друга. – Хмельницький: 
Хмельницький університет управління та права, 2016 (0,15 д.а.). 

6. Шульга М.В. Еволюція правового регулювання земельних відносин при 
геологічному вивченні надр. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція 
правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин : матер. 
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. 
П.Д. Пилипенка. Львів, 2016. – С. 68-71 (0,15 д.а.). 

7. Шульга М.В. Окремі питання захисту земельних прав  громадян та 
юридичних осіб. Сучасні тенденції розвитку національного законодавства : матер. 
V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4-5 листоп. 2016 р.). К., 2016 (0,15 д.а.). 

8. 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 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – 
Х. : Право, 2016. – С. 240-243 (0,15 д.а.). 

9. Арістова І. В., Шульга М. В. Реалізація екологічного, земельного та 
аграрного права в Україні : методологія наукової діяльності. Теоретичні та 
практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах 
сталого розвитку України : матер. круглого столу (м. Харків, 2 грудня 2016 року) / 
за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2016. – С. 25-29  (0,15 д.а.). 

 
2. Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор: 
 
«Загальні правові засади сталого розвитку виробничої та соціальної сфери 

на селі», 2 друк. арк. 
Опубліковано 4,05  друк. арк. 
Монографія:  
1. Статівка А. М. Правове регулювання розвитку несільськогосподарських 
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видів діяльності на сільських територіях  / А. М. Статівка // Проблеми правового 
забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / 
А.П. Гетьман, І. В. Ігнатенко, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та 
М.В. Шульги. − Х. : Право, 2016. – С. 116-137 (1 друк. арк.). 

2. Статівка А. М. Публічно-приватне партнерство у сфері розвитку 
сільських територій / А. М. Статівка, І. М. Кульчій // Проблеми правового 
забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / 
А.П. Гетьман, І. В. Ігнатенко, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та 
М.В. Шульги. − Х. : Право, 2016. – С. 137-154 (1 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (0,3 друк. арк. автор.). 

Статті:  
1. Stativka A. M. Legal framework of state support of agriculture as a means of 

ensuring food security. Yearbook of Ukrainian law. – 2016. – № 8. – 2016. – P. 274-
280 (0,5 друк. арк.). 

2. Статівка А. М. Про аксіологічні  аспекти сучасного аграрного права / 
А. М. Статівка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія «Право»  / ред. кол. С. М. Ніколаєнко (відп. 
ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 243. С. 53-67  (0,5 друк. арк.). 

Тези:  
1. Статівка А. М. Конституційно-правові засади охорони природно-

заповідного фонду України / А. М. Статівка // Конституційні засади аграрного, 
земельного та екологічного права : 20 років розвитку : матеріали «круглого столу» 
(м. Київ, 27 трав. 2016 року) / за ред. М. В. Краснової, Т. О. Коваленко ; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 
2016. – С. 353-356 (0,15 друк. арк.). 

2. Статівка А. М. Україні потрібен Закон «Про сільське господарство» / 
А.М. Статівка // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених 
кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання 
аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих 
навчальних закладах України (м. Одеса, 9 – 10 вересня 2016 року) / відп. ред. 
І.І. Каракаш. – Одеса : Юридична література, 2016. – С.55-58 (0,15 друк. арк.). 

3. Статівка А. М. Деякі законодавчі аспекти створення та функціонування 
сімейний фермерських господарств / А. М. Статівка // Актуальні проблеми 
юридичної науки : збірник тез Міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті осінні юридичні 
читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 р.) : [у 2-х част. – Част. друга]. 
Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2016. С. 49-50 (0,15 
друк. арк.). 

4. Статівка А. М. Про перспективи удосконалення аграрного законодавства 
щодо соціального розвитку села / А. М. Статівка // Актуальні проблеми 
соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та 
екологічних відносин : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 листопада 
2016 р.) за заг. ред. П.Д. Пилипенка. Львів, 2016. – С. 61-63 (0,15 друк. арк.). 
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5. Статівка А. М. Щодо посилення правового регулювання у сфері 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою / 
А. М. Статіва // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 
земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: матер. круглого 
столу (м. Харків, 2 грудня 2016 року) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 
2016. – С. 194-197 (0,15 д.а.). 

 
3. Уркевич Віталій Юрійович, доктор юридичних наук, професор: 
 
«Правове забезпечення державної аграрної політики у сфері виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції», 2 друк. арк. 
Опубліковано 3,6 друк. арк. 
Монографія: 
1. Розділ «Поняття та юридичні ознаки органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції та сировини як складової сталого розвитку 
сільських територій» у монографії «Проблеми правового забезпечення сталого 
розвитку сільських територій в Україні», 0,7 друк. арк. 

2. Розділ «Принципи правового регулювання виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини в Україні в аспекті сталого розвитку 
сільських територій» (у співавторстві з В.М. Корнієнко) у монографії «Проблеми 
правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні», 0,4 
друк. арк. 

3. Розділ «Правове становище суб’єктів, що здійснюють виробництво 
органічної сільськогосподарської продукції і сировини, та особливості їх 
виробничо-господарської діяльності» у монографії «Проблеми правового 
забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні», 0,5 друк. арк. 

Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (0,3 друк. арк. автор.). 

Статті: 
1. «Agrarian Receipts Circulation in Ukraine: Current Issues of Legal 

Framework», «Право та інноваційне суспільство», Вип. 1 (6), 0,5 друк. арк. 
2. «Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських 

господарств», «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України», Вип. 243, 0,5 друк. арк. 

Тези: 
1. «Організаційно-правові питання розвитку сільськогосподарського 

дорадництва у світлі угоди про асоціацію між Україною та ЄС», конференція «O 
nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ucrainei: aspectul 
juridic», 25-26 березня 2016 р., м. Кишинів, Республіка Молдова, 0,2 друк. арк. 

2. «Правові питання реєстрації аграрних розписок», круглий стіл «Правові 
питання трансформації інноваційного суспільства в суспільство знань, як основи 
інноваційного розвитку України», 27 квітня 2016 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

3. «Про розвиток науки аграрного права в Національному юридичному 
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університеті імені Ярослава Мудрого», круглий стіл «Конституційні засади 
аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку», 27 травня 
2016 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

4. «Застава як спосіб забезпечення зобов’язань за аграрною розпискою», 
Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових 
проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та 
природоресурсного права у вищих навчальних закладах України, 9-10 вересня 
2016 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

5. «Актуальні правові проблеми використання земельних ділянок у 
сільськогосподарському виробництві», конференція «Актуальні проблеми 
юридичної науки. П’ятнадцяті осінні юридичні читання», 21-22 жовтня 2016 р., 
м. Хмельницький, 0,2 друк. акр. 

6. «Про принципи виробництва органічної сільськогосподарської продукції 
в Україні й ЄС», круглий стіл «Актуальні проблеми конвергенції екологічного 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 28 жовтня 
2016 р., м. Дніпро, 0,2 друк. арк. 

 
4. Лісова Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Теоретичні питання правового забезпечення відновлення земель»,  
1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2 друк. арк. 
Розділ колективної монографії Розділ 3. Підрозділ 3.5. колективної 

монографії «Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських 
територій в Україні»: монографія / А.П. Гетьман, І.В. Ігнатенко, В.М. Корнієнко 
та ін.; за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – «Відшкодування 
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в контексті 
сталого розвитку сільських територій». – С. 230 – 238 (0,4 друк. арк.). 

Статті: 
1. Лісова Т.В. Щодо питання про відновлення земель як виду земельних 

відносин / Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: 
Ужгородський національний університет. – 2016. – Вип. 36. – Т. 1. – С. 200-203 
(0,5 друк. арк). 

2. Лісова Т.В. Відновлення земель: ефективність його заходів / 
Т.В. Лісова // Право і суспільство: науковий фаховий журнал / Голов. ред. 
М.В. Корнієнко. ‒ Дніпро. – 2016. – № 5 (0,5 друк. арк.). 

Тези: 
1. Лісова Т.В. Відновлення земель як різновид земельних відносин / 

Т.В. Лісова // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запорізька міська 
громадська організація «Істина») (29 – 30 січня 2016 р., м. Запоріжжя). – 
Запоріжжя, 2016. – С. 54 – 57 (0,2 друк. арк.). 

2. Лісова Т.В. Актуальні питання правової регламентації відновлення 
земель / Т.В. Лісова // Конституційні засади аграрного, земельного та 



 6

екологічного права: 20 років розвитку: матеріали “круглого столу” (м. Київ, 27 
травня, 2016 р.). – Київ, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2016. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016. – С. 110-113 (0,2 друк. арк.). 

3. Лісова Т.В. Окремі аспекти відновлення земель / Т.В. Лісова // Перше 
зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових 
проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та 
природоресурсного права у вищих навчальних закладах України: збірник 
матеріалів (м. Одеса, 9 – 10 вересня, 2016 р.). – Одеса: Юридична література, 
2016. – С. 153 – 155 (0,1 друк. арк.). 

4. Лісова Т.В. Специфіка правової регламентації відновлення земель / 
Т.В. Лісова // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 
земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: збірник 
матеріалів “круглого столу” (м. Харків, 2 грудня, 2016 р.). – Харків, Національна 
академія правових наук України, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 2016 (0,1 друк. арк.).  

 
5. Туєва Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Організаційно-правові заходи забезпечення державної підтримки аграрних 

товаровиробників», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,6 друк. арк. 
Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (0,3 друк. арк. автор.). 

Стаття: 
1.  Туєва О.М. Сільський зелений туризм як категорія аграрного права // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 
науки», Вип. 4, том 1. 2016. С. 99-102 (0,7 д.а.). 

Тези: 
1. Туєва О.М. Щодо аграрно-правової природи відносин у сфері сільського 

зеленого туризму // Розвиток державності та права в Україні: реалії та 
перспективи: матер. міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів, 16-17 вересня 
2016р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 
2016. – С. 99-101 (0,2 д.а.). 

2. Туєва О.М. Теоретично-правові питання визначення поняття сільського 
зеленого туризму // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: 
матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 7 жовтня 
2016 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – 
С.129-131 (0,2 д.а). 

 
6. Корнієнко Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Розвиток аграрного законодавства», 1,5 друк. арк. 
Всього підготовлено 1,5 друк. арк. 
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Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (1,5 друк. арк. автор.). 

2. Розділи підручника «Аграрне право»: «Правове становище фермерського 
господарства», «Правове становище державного (комунального) 
сільськогосподарського підприємства» (1,5 друк. арк.). 

3. Терміни до Великої української юридичної енциклопедії (Матеріально-
технічне забезпечення сільського господарства. Державне сільськогосподарське 
підприємство) (0,5 д. а.). 

 
7. Шарапова Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
 
«Проблеми та перспективи удосконалення правового забезпечення 

використання та охорони земель», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,5 друк. арк. 
Монографія: 
Шарапова С.В. Особливості використання земель лісогосподарського 

призначення в аспекті сталого розвитку сільських територій. Проблеми правового 
забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні :  монографія / 
А.П.Гетьман, І.В.Ігнатенко, В.М. Корнієнко  та ін.. ; за ред.. А.П. Гетьмана та 
М.В. Шульги. – Х. : Право, 2016. – 360 с. (0,8 д.а.). 

Тези: 
1. Шарапова С.В. Деякі питання охорони земель лісогосподарського 

призначення // Сучасний вимір держави і права : Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м. Львів. 20-21 травня 2016 р. – 144 с. (0,3 д.а.). 

2. Шарапова С.В. Деякі питання відтворення лісових ресурсів у процесі 
використання та охорони земель лісогосподарського призначення // Збірник 
матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення 
актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України 
(м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року) відп. ред. проф. І.І. Каракаш. – Одеса : 
Юридична література, 2016. – 260 с. (0,3 д.а.). 

3. Шарапова С.В. Деякі питання використання земель лісогосподарського  
призначення  в аспекті сталого розвитку сільських територій // Матеріали 
круглого столу «Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 
земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України» : зб. Матеріалів 
круглого столу, Харків,  2016 р. (0,1д.а.). 

 
8. Корнієнко Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Класифікація джерел аграрного права», 2 друк. арк. 
Опубліковано 2 друк. арк. 
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Розділ монографії: 
Уркевич В.Ю., Корнієнко В.М. Принципи правового регулювання 

виробництва органічної сільськогосподарської продукції та сировини в Україні в 
аспекті сталого розвитку сільських територій / В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко // 
Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в 
Україні: моногр. / А.П. Гетьман, І.В. Ігнатенко, В.М. Корнієнко та ін.; за ред. 
А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х. : Право, 2016. – С. 70-78 (0,3 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. (1,1 друк. арк.). 

Тези: 
«Морально-етична свідомість особистості викладача вищої освіти / 

В. М. Корнієнко // Матер. Круглого столу Школи професійної майстерності, 2016 
(м. Харків) (0,1 друк. арк.). 

 
9. Гордєєв Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Правовий режим земель водного фонду як особлива форма охорони 

водних об’єктів», 1,5 друк. арк. 
 
Всього підготовлено 1,5 друк. арк. 
Монографія: 
Підготовлено розділ «Правова охорона земель від шкідливої дії вод» 

колективної монографії «Правова охорона земель в Україні» (1,5 друк. арк.). 
Тези: 
1. Гордєєв В.І. Деякі питання визначення підвідомчості земельних спорів // 

Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення 
актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України 
(м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року), 0,2 друк. арк.  

2. Гордєєв В.І. Щодо визначення нормативно грошової оцінки земельної 
ділянки // Збірник матеріалів  Міжнародній науково-практичній конференції 
«Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», 
присвячена 90-річчю від дня народження Титової Н.І. м. Львів, листопад 2016, 0,3 
друк. арк. 

3. Гордєєв В.І. Деякі проблеми щодо встановлення прибережних захисних 
смуг // Збірник матеріалів круглого столу (2 грудня 2016 року) «Теоретичні та 
практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах 
сталого розвитку України» м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 0,2 друк. арк. 

 
Терміни до видання «Велика українська юридична енциклопедія»  
(1,5 друк. арк. автор.). 
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10. Курман Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент:  
 
«Правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського 

виробництва в Україні», 2 друк. арк. 
Опубліковано 2,9 друк. арк. 
Розділ колективної монографії: 
Курман Т.В. Поняття та зміст сталого розвитку сільськогосподарського 

виробництва // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських 
територій в Україні: моногр. / А.П. Гетьман, І.В. Ігнатенко, В.М. Корнієнко та ін.; 
за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – С. 5-34 (1,5 д.а.). 

Навчальний посібник: 
Аграрне право: посіб. для підготовки до іспиту / В.М. Корнієнко, 

Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, Т.В. Курман та ін.; за  заг. ред. проф. 
А.М. Статівки. – Х.: Право, 2016. – 154 с. (0,5 д.а.). 

Стаття: 
Курман Т.В. Поняття та ознаки сталого розвитку сільськогосподарського 

виробництва як аграрно-правової категорії // Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право» / Ред. 
кол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, 2016. – Вип. 243. – С. 75-85 (0,5 д.а.). 

Тези: 
1. Курман Т.В. До питання про поняття та ознаки категорії 

«сільськогосподарське виробництво» // Зб. матер. Першого зібрання фахівців 
споріднених кафедр з обговорення актуальних наук. проблем та методики 
викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у 
вищих навч. закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) / відп. ред. 
І.І. Каракаш. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2016. – С. 150-152 (0,2 д.а.). 

2. Курман Т.В. Характеристика законодавчої бази, що забезпечує 
функціонування сучасного сільськогосподарського виробництва // Еволюція 
правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин: зб. матер. 
міжнародної науково-практичної конференції, присвяч. 90-річчю від дня 
народження проф. Н.І. Титової (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) (0,2 д.а.). 

 
11. Станіславський Валерій Петрович, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
 
«Інститут енергетичного законодавства в системі права України», 1,5 друк. 

арк. 
Опубліковано 2,2 друк. арк. 
 
Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (1,5 друк. арк. автор.). 
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Стаття:  
1. «Енергетичні ресурси: класифікація та види», «Прикарпатський 

юридичний вісник», № 10 (0,4 друк. арк. автор.).  
Тези:  
1. «Поняття та ознаки енергетичних ресурсів», конференція «Актуальні 

проблеми екологічного, земельного права та законодавства. Правові проблеми 
формування та реалізації екологічної політики» 16-17 травня 2016 року, м. 
Москва, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова (0,3 друк. 
арк.). 

 
12. Лисанець Олег Станіславович, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Проблемні питання відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення», 1,5 друк. арк. 
 
Опубліковано 2 друк. арк. 
 
Монографія: 
Лисанець О.С. Використання земельних ділянок для городництва в межах  

сільських територій. Проблеми правового забезпечення сталого розвитку  
сільських територій в Україні: монографія / А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. –  Х.: 
Право, 2016. –С. 224-230 (0,4 друк. арк.). 

Стаття: 
Лисанець О.С. Щодо впливу мораторію на становлення й розвиток ринку 

землі в Україні / Лисанець О.С. // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – №3.  – 
С.128-130 [Електронний ресурс]. Режим доступу:  www.pap.in.ua (0,5 друк. арк.). 

Тези: 
Лисанець О.С. Пільги щодо сплати земельного податку / O noua perspectiva 

a рroceselor de integrare Europeana a Moldove si Ucrainei: Materialele conferintei 
іnternationale stiintifico-practice, 25-26 martie 2016/com. org.: V. Bujor. – Chisinau: 
S.n., 2016. – 292р. – С.63-66 (0,2 друк. арк.). 

Лисанець О.С. Щодо продовження мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення // Міжнародна науково-практична 
конференція «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та 
екологічних відносин», присвячена 90-річчю від дня народження доктора 
 юридичних наук, професора Титової Ніни Іванівни (м. Львів, 18 листопада 
2016 р.). – Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2016 (0,2 
друк. арк.). 

Лисанець О.С. Щодо проблемних питань формування та розвитку ринку 
земель сільськогосподарського призначення // Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасне державотворення та правотворення питання теорії і 
практики» (м. Одеса, 9-10 грудня, 2016 р.). – Одеса, Причорноморська фундація 
права, 2016 р. (0,2 друк. арк.). 
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13. Санніков Дмитро Валерійович, кандидат юридичних наук, 
доцент: 

 
«Плата за землю як елемент економіко-правового механізму регулювання 

земельних відносин», 1,5 друк. арк. 
 
Опубліковано 2,1 друк. арк. 
1. Санніков Д. В. Роль  та  значення  садівництва  громадян  у  сталому  

розвитку сільських територій / Д. В. Санніков // Проблеми правового 
забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / 
А.П. Гетьман, І. В. Ігнатенко, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та 
М. В. Шульги. − Х. : Право, 2016. – С. 254-288 (1,5 друк. арк. автор).  

 
Тези:  
1. Санніков Д. В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель. Зб. 

матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення 
актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України 
(м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) / відп. ред. проф. І. І. Каракаш. Одеса : Юридична 
література, 2016. – С. 207-209 (0,15 д.а.). 

2. Санніков Д. В. Особливості процесу конвергенції національного та 
європейського земельного і екологічного законодавства / Д. В. Санніков  // 
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства Європейського 
Союзу : матер. всеукр. наук.-практ. круглого столу (м. Дніпро 28 жовтня 2016 р.) / 
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 (0,15 д.а.). 

3. Санніков Д. В. До питання особливостей цільового використання 
земельних ділянок для садівництва в сучасних умовах / Д. В. Санніков  //  
Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті 
осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 р.) : у 2-х част. – 
Частина друга. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 
2016 (0,15 д.а.). 

4. Санніков Д. В. До питання змісту ст. 14 Конституції України / 
Д. В. Санніков // Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні: 
зб. тез наук. доп. за матеріалами наук.-прак. конф. (м. Харків, 22 черв. 2016 р.) / 
редкол.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, П. М. Любченко, – Х.: НДІ держ. буд-ва та 
місц. самоврядування, 2016. – С. 146-150 (0,15 д.а.). 

 
 
2. Панченко Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
«Правове регулювання державної аграрної політики», 1,5 друк. арк. 
 
Опубліковано 1,8 друк. арк. 
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Навчальний посібник: 
 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (1,5 друк. арк. автор.). 

Стаття: 
1. Панченко В. В. Деякі питання щодо правового регулювання інвестиційної 

діяльності в аграрному секторі економіки України / В. В. Панченко // Проблеми 
законності. – Харків : 2016. – Вип. 135. (0,8 др. арк.). 

Тези: 
1. Панченко В.В. Деякі питання щодо аграрного законодавства на 

сучасному етапі його розвитку / Еволюція правового регулювання земельних, 
аграрних та екологічних відносин : матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (18 листопада 2016 року). – Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2016 (0,2 друк. арк.). 

 
3. Самсонова Яна Олексіївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
«Інтеграція та кооперація суб'єктів виноградарства як пріоритетний 

напрямок аграрної політики України», 1,5 друк. арк. 
 
Опубліковано 2,65 друк. арк.  
 
Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (0,8 друк. арк. автор.). 

Стаття: 
1. Самсонова Я.О. Правове забезпечення державної підтримки виробників 

органічної сільськогосподарської продукції в Україні / Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
К., 2016 – Вип. 243. – С. 93-101, 0,7 друк. арк. 

Тези: 
1. Самсонова Я.О. Щодо проблем державної підтримки розвитку 

страхових відносин у сільському господарстві / Я.О. Самсонова // Матеріали 
«круглого столу» «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного 
права: 20 років розвитку», ( м. Київ, 27 травня 2016) / за ред. М.В. Краснової, 
Т.О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 
Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016 – С. 208-210, 0, 15 друк. арк.;  

2. Самсонова Я.О. Деякі аспекти удосконалення законодавства у сфері 
державної підтримки пріоритетних напрямків сільського господарства. Матер. 
міжнар. наук.-практ.конф. «Еволюція правового регулювання земельних, 
аграрних та екологічних відносин», Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 18 листопада 2016 року, 0,15 друк. арк. 
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4. Хомінець Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 
асистент: 

 
«Правове забезпеченні охорони родючості ґрунтів», 1,5 д. а. 
Опубліковано 2,2 друк. арк. 
Монографія: 
1. Підрозділи колективної монографії «Проблеми правового 

забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні» (2,0 д. а.). 
 Тези: 
 «Щодо правового режиму ґрунтів України», «Еволюція правового 

регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин»: Матеріали міжнар. 
наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.), за заг. ред. 
П. Д. Пилипенка – Львів, 2016. – с. 314. – С. 215-216 (0,2 д. а.). 
 

5. Покальчук Михайло Юрійович, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
«Методичні підходи до вивчення правового статусу суб’єктів аграрного 

права», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,5 друк. арк. 
Статті: 
1. Покальчук М.Ю. До питання щодо ознак суб’єктів аграрного права // 

М.Ю. Покальчук [Електронний ресурс] // Форум права, 2015. – 0,75 др. арк.  
Тези: 
1. Покальчук М.Ю. Правове становище гарантійного фонду виконання 

зобов’язань за складськими документами на зерно // Перші кроки в науці 
земельного, аграрного та екологічного права: матеріали наукової конференції 
студентів, магістрів та молодих вчених (м. Харків, 24 квітня 2015 р.). – 
Електронне видання – 0,25 др. арк. 

2. Покальчук М.Ю. До питання про гарантійний фонд виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно // Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: Міжнародна 
науково-практична конференція (м. Київ, 22-23 травня 2015р.). – 0,25 др. арк.  

3. Покальчук М.Ю. До питання про визначення поняття 
«сільськогосподарське підприємство // Юридична осінь 2015 року. Всеукраїнська 
наукова конференція молодих вчених; Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого; м. Харків, 11 листопада 2015р. – 0,25 др. арк.  

 
6. Лушпаєв Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
«Безпечність та якість харчових продуктів і правове забезпечення 

продовольчої безпеки держави», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,5 друк. арк. 
Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 



 14

Право, 2016. – 154 с. (0,3 друк. арк. автор.). 
Статті: 
1. Лушпаєв С.О. Поняття органічної сільськогосподарської продукції: 

правові питання / С.О. Лушпаєв // Часопис Київського університету права. – 
2016. – № 1. – С. 238-242, 0,6 друк. арк.                 

2. Лушпаєв С.О. Нормативно-правова регламентація відносин у сфері 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції / С.О. Лушпаєв // 
Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 301-304, 0,5 друк. арк. 

Тези: 
1. Лушпаєв С.О. Досвід республіки Білорусь щодо правового гарантування 

продовольчої безпеки / С.О. Лушпаєв // Актуальні проблеми цивільного та 
господарського права: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 
(м. Кривий Ріг, 7 жовтня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут 
МВС України, 2016. – С. 137-140, 0,2 друк. арк.            

2. Лушпаєв С.О. Правова регламентація виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції / С.О. Лушпаєв // Пріоритетні напрямки розвитку 
правової системи України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 14-15 жовтня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім 
«Гельветика», 2016. – С. 64-66, 0,2 друк. арк. 

  
 
7. Кульчій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
«Правове регулювання сталого розвитку сільських територій», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 3,3 друк. арк. 
Монографія: 
1. Кульчій І. М. Правове регулювання диверсифікації аграрного 

виробництва / І. М. Кульчій // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку 
сільських територій в Україні : монографія / за ред. А.П. Гетьмана та 
М.В. Шульги. – Х. : Право, 2016. – C. 34-55 (1 друк. арк.). 

2. Статівка А. М., Кульчій І. М. Публічно-приватне партнерство у сфері 
розвитку сільських територій (власний внесок 50%) / А. М. Статівка, 
І М. Кульчій // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських 
територій в Україні : монографія / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х. : 
Право, 2016. – C. 137-154 (1 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. (0,5 друк. арк. автор.). 

Тези: 
1. Кульчій І. М. Деякі організаційно-правові аспекти диверсифікації 

аграрного виробництва / І. М. Кульчій // Конституційні засади аграрного, 
земельного та екологічного права : 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» 
(м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 
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2016. – С. 196-199 (0,2 друк. арк.).  
2. Кульчій І. М. Деякі аспекти удосконалення аграрного законодавства щодо 

сталого розвитку сільських територій України / І. М. Кульчій // Збірник 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 року) / відп. ред. проф. І.І. Каракаша. – Одеса : Юридична 
література, 2016. – С. 147-149 (0,2 друк. арк.). 

3. Кульчій І. М. Деякі аспекти адаптації аграрного законодавства до вимог 
права ЄС щодо безпечності та якості сільськогосподарської продукції / 
І.М.Кульчій // Збірник міжнародної науково-практичної конференції «Еволюція 
правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин» 
присвяченої 90-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора 
Тітової Н.І. (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) (0,2 друк. арк.). 

4. Кульчій І. М. Деякі аспекти адаптації системи вищої освіти України до 
умов Болонського процесу / І. М. Кульчій // Інформаційні та інноваційні 
технології в забезпеченні та організації освітнього процесу: тези доповідей і 
наукових повідомлень учасників конференції школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (0,2 друк. арк.). 

 
8. Ігнатенко Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
 
«Охорона земель у процесі містобудівної діяльності», 1,5 друк. арк. 
 
Опубліковано 5,2 друк. арк.  
 
Монографія: 
Ігнатенко І.В. Правова регламентація планування та  забудови в сільській 

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

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

2. 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.). 

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

4. 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.). 
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5. 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.). 

6. 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 (0,3 д.а.).  

Тези: 
1. 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.). 

2. 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.). 

3. 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.). 

4. 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.). 

5. 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.). 

6. 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.  
(0,2 д.а.). 

7. 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) (0,1 д.а.). 

 
1.3. Викладачів, які не виконали НДР, немає. 
1.4. На госпдоговірних засадах у звітному році кафедра не працювала. 
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1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми. 

 
У наукових дослідженнях приймали участь 20 науковців, які виконували 

наукові розробки в рамках плану науково-дослідницької роботи кафедри на 2016 
рік. Досліджено сучасні проблеми правового регулювання земельних і аграрних 
відносин в Україні. Всі роботи характеризуються актуальністю та науковою 
новизною. 

Зокрема, у звітному періоді опубліковано колективну монографію за 
редакцією професор Шульги М. В. «Актуальні правові проблеми сталого розвитку 
сільських територій в Україні». В роботі досліджено такі актуальні наукові 
проблеми, як: правові засади сталого розвитку аграрного виробництва; правове 
регулювання диверсифікації аграрного виробництва; поняття та юридичні ознаки 
органічного виробництва сільськогосподарської продукції та сировини як 
складової сталого розвитку сільських територій; принципи правового 
регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні в 
аспекті сталого розвитку сільських територій; правове становище суб’єктів, що 
здійснюють виробництво органічної сільськогосподарської продукції і сировини, 
та особливості їх виробничо-господарської діяльності; організаційно-правові 
засади сталого соціального розвитку села; правове регулювання розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях (сільський 
туризм, промисли та ремесла, торгівля тощо); публічно-приватне партнерство у 
сфері розвитку сільських територій; правове забезпечення раціонального та 
ефективного використання земель в межах сільських територій як передумови їх 
сталого розвитку та ін. 

 
1.6. Авторських свідоцтв та патентів викладачі кафедри не 

отримували. 
 
1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 
Всі роботи характеризуються науковою новизною.  
Наукова новизна річної наукової роботи колективу кафедри полягає в 

наступних положеннях: 
– доведено, що способами захисту прав на земельні ділянки слід визнавати 

передбачені законом добровільні та примусові заходи захисту, які являють собою 
спеціальні засоби. Заходи захисту можуть бути направлені на попередження, 
припинення, усунення порушення права, його відновлення та (або) компенсацію 
витрат, викликаних порушенням земельних прав. Обраний спосіб захисту 
земельних прав з урахуванням фактичних обставин і норм законодавства, які 
будуть застосовуватись, передбачає правові наслідки, у тому числі міру 
юридичної відповідальності, яка має бути застосована до правопорушника; 

– обґрунтовано висновок про те, що сьогодні ставки за землю 
встановлюються відповідним рішенням місцевої ради у межах граничних 
розмірів, визначених ст. 274 Податкового кодексу України. Такі рішення в межах 
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своєї компетенції приймають сільські, селищні, міські ради. Відповідні 
повноваження органів місцевого самоврядування в зазначеній сфері передбачені 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26). При цьому, 
слід підкреслити, що встановлення ставок з місцевих податків і зборів є 
виключною компетенцією названих органів. Отже до усунення колізії власник чи 
користувач земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту, 
може не сплачувати податок у зв’язку з тим, що законодавством не визначений 
орган, який має встановити ставку податку щодо такої земельної ділянки. 
Наведена ситуація фактично вступає в конфлікт з положенням ст. 206 ЗК України, 
яка містить імперативну вимогу щодо платності використання землі; 

– доведено, що головна роль державного контролю в сфері охорони земель 
полягає в забезпеченні режиму законності та підвищенні дисципліни. Він 
виступає свого роду зв’язком між державою в особі контролюючих органів та 
підконтрольними суб’єктами, дозволяє спостерігати і перевіряти діяльність 
останніх, оцінювати її на відповідність до встановлених вимог і принципів у сфері 
використання та охорони земель. Результати, отримані в процесі здійснення 
контролю, виступають важливим джерелом інформації про стан земельних 
відносин. Саме на підставі отриманих внаслідок контролю даних аналізується 
якісний стан законності та рівень дисципліни в тому числі і в межах охоронних 
земельних відносин; 

– встановлено, що законодавчо закріплений підхід до земельного 
оподаткування земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні 
господарюючих суб’єктів приватної форми власності, які сьогодні не мають права 
на отримання земельних ділянок у постійне користування, зорієнтований на 
спонукання  цих суб’єктів до переоформлення права постійного користування 
землею на право власності або право оренди (проф. Шульга М. В.). 

– визначено ключові проблеми, що виникають в процесі розвитку сільських 
територій на шляху переходу до ринкової системи господарювання; доведено, що 
останні виникли внаслідок того, що основу державної аграрної політики складала 
галузева модель розвитку сільських територій, пріоритетом якої був розвиток 
агропромислового комплексу через збільшення обсягів аграрного виробництва, а 
сільські території розглядалися виключно як «ресурси для сільського 
господарства», внаслідок чого соціальна сфера села залишалася поза увагою; 
запропоновано виокремити в залежності від туристичного продукту такі види 
сільського туризму: 1) агротуризм  – вид сільського туризму, пов’язаний з 
ознайомленням із різними видами сільськогосподарських робіт, процесами 
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, з можливим 
залученням до такої діяльності відпочивальників; 2) екологічний (зелений) 
туризм – це пізнавальний вид туризму, який передбачає відпочинок на природних 
ландшафтах без завдання шкоди навколишньому середовищу; запропоновано 
прийняття Концепції приватно-публічного партнерства у сфері сталого розвитку 
сільських територій. Запропонований документ повинен містити наступні 
положення: визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція; 
аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 
розв’язання; мета та основні завдання; очікувані результати; оцінка фінансових та 
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матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (проф. 
Статівка А. М.). 

В дослідженні проф. Уркевича В. Ю. вперше: 
– обґрунтовано, що Закон «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини», визначає особливості правового 
регулювання виробничо-господарської діяльності з виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції, що полягають у: а) специфічному суб’єктному 
складі виробників органічної сільськогосподарської продукції, до яких можуть 
відноситися лише суб’єкти господарювання; б) потребі внесення таких осіб до 
Реєстру виробників органічної сільськогосподарської продукції (сировини); 
в) вимозі неухильного дотримання виробниками загальних та детальних правил 
виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини; 
г) обов’язковій оцінці придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини; д) використанні при виробництві 
органічної продукції переважно земель сільськогосподарського призначення; 
е) обов’язковій оцінці та підтвердженні відповідності виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції (сировини); є) необхідності отримання 
сертифікату виробника органічної сільськогосподарської продукції; 
ж) обов’язковому маркуванні органічної сільськогосподарської продукції з 
використанням державного логотипа та у можливості такого маркування з 
використанням недержавних (приватних) логотипів; 

– доведено, що незважаючи на намагання законодавця вдосконалити 
правове регулювання створення та функціонування фермерських господарства, у 
Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське 
господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств» від 31 березня 2016 р. допущена значна кількість 
неточностей, що потребують свого виправлення, адже вони негативно 
впливатимуть на практику створення та функціонування сімейних фермерських 
господарств; 

– обґрунтовано, що аграрній розписці за законодавством України 
притаманні такі характеристики: а) це товаророзпорядчий документ; б) вона 
фіксує певне безумовне зобов’язання боржника перед кредитором; в) має 
специфічний суб’єктний склад. Кредитором за аграрною розпискою може бути 
будь-яка юридична чи фізична особа, а боржником – виключно 
сільськогосподарське підприємство чи фізична особа, що займається 
сільськогосподарським виробництвом; г) виконання зобов’язання боржника за 
розпискою забезпечується заставою специфічного об’єкту – майбутнього врожаю 
сільськогосподарської продукції; д) змістом зобов’язання боржника є здійснення 
поставки сільськогосподарської продукції або сплата грошових коштів; е) аграрна 
розписка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, а також реєстрації 
(як і застава, що надається за нею); 

– доведено, що у правовідносинах кредитування за участю 
сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, що займаються 
сільськогосподарським виробництвом, з видачею аграрної розписки виникає 
комплекс правовідносин: а) щодо виконання основного кредитного зобов’язання; 
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б) щодо виконання зобов’язань за аграрною розпискою; в) щодо виконання 
зобов’язань стосовно заставленого майна у разі прострочення боржника.  

Отримали подальший розвиток наукові думки, ідеї, теорії щодо: 
– появи з 1 травня 2016 р. серед суб’єктів аграрного права нового – 

сімейних фермерських господарств, яких характеризують такі ознаки: 
(а) використання у їх діяльності праці членів такого господарства, якими є 
виключно члени однієї сім’ї; (б) їх головою може бути лише член відповідної 
сім’ї, а сімейних фермерських господарства без статусу юридичної особи – лише 
член сім’ї, зареєстрований як фізична особа – підприємець і визначений 
договором про створення такого господарства; 

– сутності відносин застави у правовідносинах кредитування з 
використанням аграрних розписок, що характеризуються значними 
особливостями, обумовленими властивостями об’єкту (майбутній врожай 
сільськогосподарської продукції), що передається у заставу; 

– потреби вдосконалення правового регулювання обігу аграрних розписок 
шляхом внесення змін до Закону України «Про аграрні розписки», зокрема, у 
визначенні аграрної розписки слід уточнити, що вона підлягає обов’язковому 
нотаріальному посвідченню та реєстрації, а також передбачити особливості 
видачі аграрних розписок, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися 
заставою сільськогосподарських тварин та продукції тваринництва; 

– проведено дослідження теоретичних питань правового забезпечення 
відновлення земель, зроблено порівняльний аналіз відновлення та відтворення 
земель, досліджено форми відновлення земель, розроблено науково обґрунтовані 
пропозиції вдосконалення законодавства у відповідній сфері (доц. Лісова Т. В.). 

– системно досліджено проблемні питання правового регулювання та 
визначення категоріального апарату  у сфері   сільського зеленого туризму.  
Сформульовано авторську дефініцію сільського зеленого туризму як правової 
категорії. Охарактеризовано такі його форми, як агротуризм, екотуризм та 
агроекотуризм (доц. Туєва О. М.); 

– наукова новизна дослідження доц. Корнієнко Г. С. визначається 
актуальністю теми та правовими проблемами, що виникають в сфері 
реформування аграрних відносин в Україні та оновлення чинного аграрного 
законодавства; 

– проаналізовано теоретичні та практичні сторони правової охорони земель 
лісогосподарського призначення. Виявлені особливості та основні напрями 
правового регулювання використання та охорони земель лісогосподарського 
призначення. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення й розвитку 
законодавства в галузі охорони земель. Запропоновано систему заходів щодо 
охорони земель лісогосподарського призначення, які направлені на збереження, 
відновлення та поліпшення  земель зазначеної категорії (доц. Шарапова С. В.); 

– наукова новизна НДР доц. Корнієнко В. М. полягає у тому, що на основі 
системного аналізу джерел аграрного права України встановлено критерії його 
класифікації та диференціації; 

– наукова новизна НДР доц. Курман Т. В. визначається актуальністю теми 
та відсутністю наукових розробок стосовно правового забезпечення сталого 
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розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні; 
– наукова новизна отриманих результатів доц. Станіславського В. П. 

полягає розробленні науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 
правового забезпечення реалізації прав та свобод сільськогосподарських 
виробників при здійсненні виробництва енергетичних ресурсів з 
сільськогосподарської продукції; 

– визначено особливості продажу сільськогосподарських земель на умовах 
аукціону. Проаналізовано зміни до ст. 134 Земельного кодексу України щодо 
продажу земель сільськогосподарського призначення на конкурентних засадах. 
Досліджено організаційно-правові механізми відчуження земель 
сільськогосподарського призначення для суспільних потреб та суспільної 
необхідності (доц. Лисанець О. С.); 

– з’ясовано соціально-економічне значення використання земельних 
ділянок для садівництва громадян у забезпеченні сталого розвитку сільських 
територій в Україні та встановлено юридичну специфіку  форм  використання  
останніх (доц. Санніков Д. В.); 

– проведено дослідження правового регулювання інвестиційної діяльності 
в аграрному секторі економіки України, виробництва продукції тваринництва, 
проаналізовано аграрне законодавство на сучасному етапі його розвитку, 
сформульовано пропозиції щодо підвищення рівня належного врегулювання 
відносин у досліджуваній сфері (ас. Панченко В. В.); 

– проведено аналіз правового забезпечення державної бюджетної 
підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції за 
законодавством України та країн Європейського Союзу, сформульовано 
пропозиції з удосконалення чинного національного законодавства у 
досліджуваній сфері (ас. Самсонова Я. О.); 

– досліджено низку сучасних проблем щодо визначення правового режиму 
ґрунтів на землях різних категорій відповідно до їх цільового призначення. 
Висвітлено питання правової регламентації суспільних відносин у галузі 
забезпечення охорони ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення та 
їх родючості, зокрема, проблеми організаційно-правового забезпечення 
оптимізації структури сільськогосподарського землекористування. Запропоновано 
способи удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері (ас. 
Хомінець С. В.); 

– наукова новизна отриманих результатів ас. Покальчука М. Ю. полягає в 
системному підході дослідження правового становища суб’єктів аграрного права 
України. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Лушпаєва С. О. визначається 
наступними висновками та пропозиціями : 1) варто внести доповнення до ч. 1 ст. 
1 Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини» від 3 вересня 2013 р. № 425-VII щодо визначення 
органічної продукції, замінивши його на органічну сільськогосподарську 
продукцію як продукцію рослинництва, тваринництва та аквакультури, отриману 
в результаті сертифікованого виробництва на землях, що придатні для здійснення 
такої діяльності, відповідно до вимог законодавства;  2) видається за доцільне 
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внести зміни до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 р. № 425-VІІ 
щодо визначення поряд з продукцією аквакультур органічної продукції 
тваринного походження як тварин, свійських птахів, бджіл, що розведені та 
вирощені у спеціальних штучних умовах відповідно до вимог законодавства.
 Аналіз положень законодавства свідчить, що у його чинних нормах, що 
регламентують відносини у сфері виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції нашої держави, закріплені такі принципи  виробництва, зберігання, 
перевезення та реалізації органічної продукції як виробництва продукції 
органічного тваринництва з тварин, що були вирощені в органічних 
господарствах з самого народження впродовж всього життя, годування тварин 
органічними кормами, виключення використання штучно виведених поліплоїдних 
тварин; 3) враховуючи позитивний досвід Республіки Білорусь в сфері правового 
гарантування продовольчої безпеки необхідно внести доповнення до п.2.13 ст. 2 
Закону України «Про державну підтримку сільського господарства» щодо 
визначення продовольчої безпеки (закріпити показник продовольчої 
незалежності).  

У НДР ас. Кульчій І. М.: 
– з’ясовано, що удосконалення аграрного законодавства у сфері сталого 

розвитку сільських територій має важливе значення задля комплексного розвитку 
екологічної економічної та соціальної сфер села, які повинні перебувати у 
взаємодії і взаємозв’язку для того, щоб використання природних ресурсів 
сільських територій задовольняло потреби нинішнього покоління та 
здійснювалося без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти 
власні потреби; 

– обґрунтовано необхідність розроблення нормативно-правового акту, 
який би заклав основу правового регулювання залучення громадськості до 
вирішення проблем села шляхом фінансування кращих програм розвитку 
сільських територій, що може стати ефективною формою публічно-приватного 
партнерства; 

– встановлено, що диверсифікація аграрного виробництва вимагає пошуку 
сільськогосподарськими товаровиробниками альтернативних видів діяльності, 
серед яких останнім часом дедалі більшої актуальності набуває ведення 
органічного сільського господарства як альтернатива традиційному, при якому 
сільськогосподарські підприємства повністю або частково відмовляються від 
синтетичних мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових 
добавок;  

– доц. Гордєєвим В. І. встановлено необхідність удосконалення водного 
законодавства України щодо складу земель водного фонду, порядку встановлення 
меж прибережних захисних смуг та правового режиму цієї категорії земель 
України; 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Ігнатенко І. В. полягає в 
наступному: в правовому регулюванні природокористування сьогодні головним 
стає забезпечення публічних і приватних інтересів при здійсненні екологічно 
значимої діяльності. Завдання держави у сфері забудови земель полягають в 
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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; 
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. 

 
2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
2.1. Кафедра в законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 
нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, 
у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів участі не брала. 

 
2.2. Кафедра в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України участі не брала. 
 
2.3. Зав. каф., д.ю.н., проф. Шульга М.В. є членом Науково-консультативної 

ради Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. 
 
2.4. Відповіді на запит Верховного Суду України не готувались.  
 
2.5. Відповіді на запити Конституційного Суду України не готувались. 
 
Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  
 
2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій: 
Кафедрою організовано та проведено щорічну наукову конференцію 

студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Перші кроки в науці 
земельного права» (м. Харків, 22 квітня 2016 р.). За результатами роботи 
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конференції опубліковано збірник тез. 
 
2.7. Участь викладачів у конференціях: 
Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 
викладачів 

кафедри, які 
взяли участь 

 
Міжнародні 

1 Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми реформування системи 

законодавства України»  
(29 – 30 січня 2016 р., м. Запоріжжя) 

1 

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

правова традиція і український контекст – 
виміри правової реформи»  

(м. Харків, НАПрН України,  
20 травня 2016 р.) 

14 

3 Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасний вимір держави і права»  

(м. Львів, 20-21 травня 2016 р.) 

1 

4 Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання реформування правової 

системи» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) 

2 

5 Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з 
обговорення актуальних наукових проблем та 
методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у 

вищих навчальних закладах України  
(м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) 

10 

6 Міжнародна науково-практична конференція 
«Розвиток державності та права в Україні: реалії 
та перспективи» (м. Львів, 16-17 вересня 2016 р.) 

1 

7 Міжнародна наукова конференція «Актуальні 
проблеми юридичної науки. П’ятнадцяті осінні 

юридичні читання»  
(м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 р.) 

4 

8 ІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Пріоритетні напрямки розвитку правової 

системи України»  
(14-15 жовтня 2016 року, м. Одеса) 

10 
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9 V Міжнародна науково-практична конференція  
«Сучасні тенденції розвитку національного 

законодавства» (м. Київ, 4-5 листопада 2016 р.) 

2 

10 Міжнародна науково-практична конференція, 
присвячена 90-річчю від дня народження проф. 
Н.І. Титової «Еволюція правового регулювання 
земельних, аграрних та екологічних відносин» 

(м. Львів, Львівський нац. ун-т імені Івана 
Франка, 18 листопада 2016 р.) 

 

8 

11 Міжнародна науково-практична  
конференція «Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії і  
практики»  

(м. Одеса, 9-10 грудня, 2016 р.) 

1 

 
Всеукраїнські 

1 Науково-практичний «круглий стіл» «Правові 
питання трансформації інноваційного 

суспільства в суспільство знань, як основи 
інноваційного розвитку України»  

(м. Київ, 27 квітня 2016 р.) 

1 

2 Науково-практична конференція «Проблеми та 
перспективи конституційного розвитку в 

Україні» (м. Харків, 22 черв. 2016 р.) 
 

1 

3 «Круглий стіл» «Конституційні засади 
аграрного, земельного та екологічного права:  

20 років розвитку» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) 

5 

4 Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми цивільного та 

господарського права»  
(7 жовтня 2016 р., м. Кривий Ріг) 

2 

5 Всеукраїнський науково-практичний круглий 
стіл «Актуальні проблеми конвергенції 

екологічного законодавства  
Європейського Союзу» 

(м. Дніпро, 28 жовтня 2016 р.) 

4 

6 Круглий стіл «Теоретичні та практичні аспекти 
реалізації екологічного, земельного, аграрного 

права в умовах сталого розвитку України»  
(м. Харків, 2 грудня 2016 року) 

6 
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7 V Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні правові та гуманітарно-економічні 

проблеми в період реформування 
демократичного суспільства»  

(м. Кіровоград, 2 грудня 2016 року 

2 

 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 
Проф. Уркевич В. Ю.: Міжнародна науково-практична конференція «O nouă 

perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ucrainei: aspectul 
juridic» (м. Кишинів, Республіка Молдова, 25-26 березня 2016 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку 
європейської освіти» (м. Прага, Чеська Республіка, 20-27 листопада 2016 р.). 

Доц. Лисанець О. С.: «O noua   perspectiva a рroceselor de integrare Europeana 
a Moldove si Ucrainei»  conferintei іnternationale stiintifico-practice, 25-26 martie 
2016. 

Доц. Станіславський В. П.: Круглий стіл «Экологическая политика: новые 
подходы и технологии решения экологических проблем» (м. Москва, 
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, 7 жовтня 2016 р.); 
Науково-практична конференція «Актуальные проблемы экологического, 
земельного права и законодательства. Правовые проблемы формирования 
и реализации экологической политики» (м. Москва, Московський державний 
університет імені М.В. Ломоносова, 16-17 травня 2016 р.). 

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

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 
3.1. Список опублікованих за звітний період монографій: 
1. Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в 

Україні: моногр. / А.П. Гетьман, І.В. Ігнатенко, В.М. Корнієнко та ін.; за ред. 
А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – 360 с. (20,9 друк. арк., 
рекомендована до друку вченою радою Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від 25 грудня 2016 року). 

 
3.2. У звітному періоді підручники не готувались.  
 
3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – Х. : 
Право, 2016. – 154 с. 

3.4. Кількість опублікованих статей: 25/12  
з них: 
3.4.1. за кордоном: 4/0,9  
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3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних – 14/7: 
1. Статівка А. М. Про аксіологічні  аспекти сучасного аграрного права / 

А. М. Статівка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія «Право»  / ред. кол. С. М. Ніколаєнко (відп. 
ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 243. С. 53-67 (внесено до бібліографічної бази даних 
наукових публікації РІНЦ та ін.). 

2. Уркевич В.Ю. Правові аспекти створення та функціонування сімейних 
фермерських господарств / В. Ю. Уркевич // Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право» / 
редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 243. – С. 67-75 
(внесено до бібліографічної бази даних наукових публікації РІНЦ та ін.). 

3. Ігнатенко І.В. Проблеми комплексного освоєння підземного простору: 
еколого-правовий аспект // Вісник Київського університету права. № 1. 2016. 
С. 234-237. (HeinOnline, «Index Copernicus International»). 

4. 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 (Google Scholar). 

5. Ігнатенко І.В. Правова охорона водних ресурсів при здійсненні 
містобудівної діяльності // Публічне право. 2016. № 3 (23). С. 233-240. («Index 
Copernicus International»). 

6. 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 (Google Scholar, «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals», Index Copernicus 
International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic 
Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; «РІНЦ» та ін.). 

7. 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  («Index Copernicus International»). 

8. 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 (Google Scholar, РИНЦ). 

9. Курман Т.В. Поняття та ознаки сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва як аграрно-правової категорії // Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право» / ред. 
кол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, 2016. – Вип. 243. – С. 75-85 (0,5 д.а.) (внесено до 
бібліографічної бази даних наукових публікації РІНЦ та ін.). 

10. Urkevych V. Yu. Agrarian Receipts Circulation in Ukraine: Current Issues 
of Legal Framework [Electronic resource] / V. Yu. Urkevych // Law and Innovative 
Society: Electr. Scient. Edition – 2016. – № 1 (6). – Mode of access : 
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Urkevych6.pdf. 

11. Лушпаєв С.О. Поняття органічної сільськогосподарської продукції: 
правові питання / С.О. Лушпаєв // Часопис Київського університету права. – 
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2016. – № 1. – С. 238-242, 0,6 друк. арк. («Index Copernicus International» (Польща, 
"HeinOnline" (США)). 

12. Лушпаєв С.О. Нормативно-правова регламентація відносин у сфері 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції / С.О. Лушпаєв // 
Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 301-304, 0,5 друк. арк. 

13. Панченко В.В. Деякі питання щодо правового регулювання 
інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / 
Панченко В. В. // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 135 (0,8 др. арк.). Збірник 
індексується в Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index 
Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld 
Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові 
мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі 
Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems 
(OJS), Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної 
системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

14. Самсонова Я.О. Правове забезпечення державної підтримки виробників 
органічної сільськогосподарської продукції в Україні / Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
К., 2016 – Вип. 243. – С. 93-101 (внесено до бібліографічної бази даних наукових 
публікації РІНЦ та ін.).   

 
3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus – 0. 
 
3.5.  Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus) – у Scopus немає; у Google Академія – 889. 
 
Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор, за формою: 
 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано 

роботу 

Том, номер 
(випуск, перша-
остання сторінки 

роботи 
 

Статті 
 

1 Ігнатенко І. В.  The features of the 
state registration of 

objects which 
inseparably linked 
with the ground in 
foreign countries 

“Evropský politický 
a právní diskurz”  

(м. Брно, Чеська 
Республіка). 
2016. № 2. –  
С. 280-285 
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Статті, прийняті редакцією до друку 

 
1 Панченко В. В.  Деякі питання 

щодо правового 
регулювання 
інвестиційної 
діяльності в 

аграрному секторі 
економіки України 

Проблеми 
законності 

2016. – Вип. 135 

 
Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 
та наук. 

повідомлень на 
конференціях 

Підручники 
та навчальні 
посібники з 

грифом 
МОН  

Підручники, 
навчальні 
посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 
нормати-

вної 
літератури 

Коде-
кси, 

комент
арі 

Кількість 
друк. арк. 
на одного 

викла-
дача 

88/48,3 1/20,9 26/12 57/8,4 0 1/7 0 0 2,4 
 

3.6. Викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи, 
немає. 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
 
4.1. Лекції, семінари для практичних працівників. 
К.ю.н., доц. Гордєєв В. І. у звітному році читав лекції на курсах підвищення 

кваліфікації працівників Служби безпеки України в Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого: «Новели земельного законодавства та 
практика його  застосування в сучасних умовах»; «Теоретичні аспекти 
застосування земельного законодавства місцевими загальними судами. 
Вирішення судами справ щодо оренди земельних ділянок: теорія та практика». 

 
4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження.  
У 2016 році згідно з планом к.ю.н., доцентом Станіславським В. П. 

проведено узагальнення практики розгляду Апеляційним господарським судом 
Харківської області спорів за участю сільськогосподарських підприємств. 

 
4.3. Відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої 

влади та ін. 
Проф. Шульга М. В. підготував наукові висновки: 
 1) на запит слідчого відділення СУ ГУ НП в Харківській області щодо 

співвідношення понять «кооператив», «обслуговуючий кооператив», «житлово-
будівельний кооператив» та щодо правомочності застосування ст. 41 Земельного 
кодексу України при наданні у власність земельних ділянок обслуговуючим 
кооперативам; 
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2) на запит Української асоціації Тваринпром Публічне акціонерне 
товариство «Обухівське» щодо розпаювання земель ПАТ «Обухівське» в 
Обухівському районі Київської області; 

3) на запит Харківської місцевої прокуратури № 1 щодо відведення 
земельних ділянок окремих категорій; 

4) на запит міського голови м. Ірпінь щодо роз’яснення питань, які 
стосуються використання земельних ділянок на умовах оренди та суборенди. 

Проф. Шульга М. В. та доц. Гордєєв В. І. підготували науковий висновок на 
запит Слідчого Управління ГУНП в Харківської області щодо роз’яснення питань 
відносно оформлення права власності, землекористування та звільнення 
земельних ділянок від капітальних споруд. 

Доц. Санніков Д. В. підготував науковий висновок на запит міського голови 
м. Ірпінь щодо роз’яснення питань, які стосуються використання земельних 
ділянок на умовах оренди та суборенди. 

Ас. Ігнатенко І. В. підготувала науковий висновок на запит Харківської 
міської ради 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. 
 

4.4. Іншу консультаційну діяльність кафедра не здійснювала. 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 
5.1. На базі кафедри сформувались 2 наукові школи – земельного та 

аграрного права.  
 
Наукові керівники аспірантів та здобувачів: 
д.ю.н., завідувач кафедри Шульга М.В. 
д.ю.н., професор Статівка А.М. 
д.ю.н., професор Уркевич В.Ю. 
к.ю.н., доцент Корнієнко В.М. 
к.ю.н., доцент Гордєєв В.І. 
к.ю.н., доцент Шарапова С. В. 
 
У 2016 році захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право: 
1. Мельник Н.О. «Правові засади відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва», науковий керівник – 
доктор юридичних наук, професор Шульга М. В. 

2. Ковач Д.Л. «Правове регулювання виникнення земельних прав», 
науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга М. В. 

3. Осадько А.С. «Правове регулювання лізингових відносин за участю 
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сільськогосподарських товаровиробників», науковий керівник – доктор 
юридичних наук, професор Статівка А. М. 

4. Чабаненко М. М. «Система аграрного права України: методологічні 
засади становлення та розвитку» (докторська дисертація), науковий консультант – 
доктор юридичних наук, професор Статівка А. М.  

5. Менів О. І. «Правове забезпечення використання ГМО при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції рослинного походження в Україні та ЄС», 
науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Уркевич В. Ю. 

 
Продовжують роботу над докторськими дисертаціями доценти                  

Т. В. Курман, Т. В. Лісова, С. В. Шарапова, ас. М.Ю.Покальчук. 
 
5.2. Викладачів, які не мають наукового ступеня, немає. 
 
5.3. Підготовка відгуків на дисертації. Підготовлено 1 відгук на докторську 

та 7 відгуків на кандидатські дисертації. 
 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські. 
 
Підготовлено 2 відгуки на автореферати докторських дисертацій та 10 

відгуків на автореферати кандидатських дисертацій: 
Проф. Шульга М. В. підготував відгуки на такі автореферати кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право: 

1. Борденюк О. В. «Правовий режим земель трубопровідного транспорту 
України». 

2. Льовочкіна В. М. «Правове регулювання обігу земель за законодавством 
КНР та України: порівняльно-правовий аналіз». 

3. Мартинова Н. О. «Правове забезпечення сталого розвитку сільських 
територій». 

4. Міненко С. М. «Правове регулювання охорони та використання земель 
водного фонду України». 

5. Слепченко А. А. «Забезпечення права на екологічну освіту громадян в 
Україні». 

6. Чекавська Я. О. «Правові засади впровадження в Україні систем 
екологічного менеджменту». 

7. Арсенюк А. О. «Процесуально-процедурний порядок судового розгляду 
земельних спорів в Україні». 

Проф. Статівка А. М. підготував відгук на автореферат докторської 
дисертації Кіріна Р. С. «Кодифікація законодавства про надра». 

Проф. Уркевич В. Ю. підготував відгук на автореферат докторської 
дисертації Кобецької Н.Р. «Дозвільне та договірне регулювання використання 
природних ресурсів в Україні». 

Доц. Лісова Т. В. підготувала відгук на автореферат кандидатської 
дисертації Шевченка В. В. «Реалізація принципу свободи договору в земельному 
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праві України». 
Доц. Санніков Д. В. підготував відгук на автореферат кандидатської 

дисертації Слепченко А. А. «Забезпечення права на екологічну освіту громадян в 
Україні». 

Доц. Туєва О. М. підготувала відгук на автореферат кандидатської 
дисертації Мартинової Н. О. «Правове забезпечення сталого розвитку сільських 
територій». 

 
6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 
 
6.1. Висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 
радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації – не проводилось. 

6.2. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 
друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 
журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації – не проводилось. 

6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких пов’язана 
із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням. К.ю.н., доц. 
Гордєєв В. І. у звітному році читав лекції на курсах підвищення кваліфікації 
працівників Служби безпеки України в Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого, а також брав участь у проведенні семінару «Проведення 
періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації» (29 квітня  
2016 р., Апеляційний суд Харківський області). 

6.4. Заходів, спрямованих на підвищення правової культури учасників 
виборчого процесу та референдумів в Україні, не проводилось. 

 
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
7.1. На кафедрі працюють 2 студентських наукових гуртка – з аграрного 

права – керівники проф. Статівка А. М., проф. Уркевич В.Ю., доц. Курман Т. В. та 
із земельного права – керівник доцент Т. В. Лісова. В роботі гуртків акцент 
робиться на дослідження актуальних проблем розвитку аграрного та земельного права 
України. Засідання в гуртках відбуваються систематично. Здобутки НДР знайшли 
також застосування у науково-дослідницькій роботі студентів при підготовці 
студентських наукових доповідей, тематика яких пов’язана з напрямами наукових 
досліджень кафедри. 

У 2016 році в роботі студентських наукових гуртків із земельного та 
аграрного права приймали участь більше 150 студентів. Викладачі кафедри, 
завідувач кафедри Шульга М.В., проф. Статівка А.М., проф. Уркевич В.Ю., доц. 
Туєва О.М., доц. Курман Т.В., доц. Корнієнко Г.С., доц. Лисанець О.С., доц. 
Лісова Т.В., доц. Шарапова С.В., доц. Санніков Д.В., ас. Самсонова Я.О.,                  
ас. Панченко В.В., ас. Кульчій І. М., ас. Лушпаєв С. О. докладали зусиль в 
залученні до науково-дослідницької роботи студентів. Засідання гуртків 
проводились в обумовлені строки. Було проведено 8 засідань, на яких 
обговорювались наукові доповіді студентів.  
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7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 
самостійно – 40/8 друк. арк.  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами – 1/0,2 друк. арк. 

 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 
ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 
8.1. Викладачі кафедри є членами редколегії багатьох наукових видань. 
Д.ю.н., проф. Шульга М. В. є членом редакційних колегій видань: «Вісник 

Національної академії правових наук України», «Юридичний радник», «Мала 
енциклопедія нотаріуса», «Екологічний вісник», «Вісник Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та 
право», «Проблеми законності». 

Д.ю.н., проф. Статівка А. М. є членом редакційних колегій Наукового 
вісника Національного юридичного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія «Право», м. Київ; Екологічного вісника 
України, м. Київ. 

Д.ю.н., проф. Уркевич В. Ю. є членом редакційних колегій наступних 
видань: Вісник Національної академії правових наук України; Вісник 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, серія: 
Економічна теорія і право; Електронне наукове видання «Теорія і практика 
правознавства» Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого; Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія «Право»; Науковий журнал Науково-
дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України «Право та інновації»; Науково-практичне електронне видання Науково-
дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України «Право та інноваційне суспільство». 

 
 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 
НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 
У 2016 році викладачі кафедри отримали такі нагороди: 
Завідувач кафедри Шульга М. В. нагороджений Орденом Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня, дипломом 
переможця (у складі авторського колективу) щорічного конкурсу імені Святого 
Володимира на краще науково-правниче видання в Україні у номінації 
«Господарське право; аграрне право» (Євразійська асоціація правничих шкіл та 
правників, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, 21 
жовтня 2016 р.). 

Проф. Статівка А. М. отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України», нагороджений Орденом Національного юридичного університету імені 
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Ярослава Мудрого ІІ ступеня, дипломом переможця (у складі авторського 
колективу) щорічного конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-
правниче видання в Україні у номінації «Господарське право; аграрне право» 
(Євразійська асоціація правничих шкіл та правників, Хмельницький університет 
управління та права, м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 р.). 

Проф. Уркевич В. Ю. Нагороджений дипломом переможця (у складі 
авторського колективу) щорічного конкурсу імені Святого Володимира на краще 
науково-правниче видання в Україні у номінації «Господарське право; аграрне 
право» (Євразійська асоціація правничих шкіл та правників, Хмельницький 
університет управління та права, м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 р.). 

Доц. Курман Т. В. отримала Подяку директора Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий 
професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі 
навчання і виховання студентської молоді. 

Доц. Лісова Т. В. нагороджена Почесною грамотою від Харківської 
обласної організації Союзу юристів України з нагоди святкування 8 жовтня 
2016 р. професійного свята – Дня юриста. 

Ас. Хомінець С. В. стала Лауреатом 3-ї премії у конкурсі імені Святого 
Володимира за краще науково-правниче видання. Номінація «земельне право; 
екологічне право; природоресурсне право». 

Ас. Ігнатенко І. В. отримала Подяку ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. 

 
10.  ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
Члени кафедри земельного та аграрного права брали участь у стажуванні за 

кордоном:  
Проф. Уркевич В. Ю. пройшов стажування з поглибленим вивченням 

англійської мови в Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чеська 
Республіка, 20-27 листопада 2016 р.). 

Доц. Санніков Д. В. пройшов стажування з поглибленим вивченням 
англійської мови, організований Західно-Фінляндським коледжем спільно 
з Інститутом міжнародної академічної та наукової  співпраці (м. Гуйтінен, 
Фінляндія, 20-26 листопада 2016 р.).  
 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 8 від 1 грудня 2016 р. 
 
 
Завідувач кафедри 
земельного та аграрного права                                      проф. М. В. Шульга 

 
 

Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 


