
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ 
 ІГНАТЕНКО ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ  

ЗА 2017 РІК 
 

1. Ігнатенко Ірина Володимирівна 
2. кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права 
3. «Організаційно-правове забезпечення управління землями у межах населених 

пунктів» (1,5 д.а.). 
4. «Організаційно-правове забезпечення управління землями у межах населених 

пунктів» (4,1 д.а.). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.). 

 
Статті: 

Ihnatenko I.V., Shulga M.V. The legal basis of expanding the powers of local 
councils in the sphere of land relations // Yearbook of Ukrainian law: coll. Of scientific 
paper / responsible for the issue O. V. Petryshyn.  Kh. Law, 2017. № 9.  Р. 263-269. (0,5 
д.а.) 

Ігнатенко І.В. Проблеми організаційно-правового забезпечення управління в 
сфері використання та охорони земель // Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 91-96. 
(0,5 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Становлення нормативно-правового регулювання «зеленої» 
містобудівної діяльності // Eurasian academic research journal. 2017. № 3 (9). С. 64-71. 
(0,5 д.а.) 

Ігнатенко І.В. До питання про екологічну складову при здійсненні 
благоустрою населених пунктів // Наукові записки Інституту законодавства 
Верховної Ради України. 2017. № 2. С. 69-74. (0,5 д.а.) 

Ihnatenko I.V. The urban cadastre today: comparative analysis // Journal of 
Geography, Politics and Society. 2017. № 7(3). P. 74-81. (0,5 д.а.) 

 
Тези: 

Игнатенко И.В. Нормативно-правовое обеспечение оказания 
административных услуг в сфере земельных отношений в Украине // Приоритетные 
направления развития экологического, земельного и аграрного права», приуроч. к 
юбилею д-ра юрид. наук, проф.. Т. И. Макаровой / редкол.: С. А. Балашенко [и др.].  
Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 121-125. (г. Минск, Республика Беларусь) (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правове забезпечення здійснення благоустрою як одного із 
етапів  містобудівної діяльності // Від правової охорони природи Української РСР до 
екологічного права України: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ / Укладачі: В.В.Носік; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2017. 
С. 144-148. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правова охорона ґрунтів у процесі благоустрою населених 
пунктів // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно-
приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю 
Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2-4 червня 
2017 р. / відп. ред..: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Т. Є. Харитонова; Нац. ун-т 
«Одес. Юрид. акад.». Одеса: Юридична література, 2017. С. 143-146. (0,2 д.а.) 



 2
Ігнатенко І.В. Моніторинг земель як форма охорони земель у процесі 

містобудівної діяльності // International Scientific Conference “Innovative research of 
legal regulation of public administration”: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. P. 
80-83. (м. Люблін, Польша) (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правові засади моніторингу земель у межах населених 
пунктів // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах 
реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового 
Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред..: Н. Р. Кобецька, 
Н. О. Багай, Г. В. Мороз. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, 2017. С. 145-147. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правові аспекти забудови земель для ведення органічного 
землеробства в особистому селянському господарстві // Правові засади ведення 
органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції (29-30 вересня 2017 року) / за ред. Шульги М.В. Харків:  «Доміно», 
2017.  С. 75-80. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Контрольна діяльність як передумова охорони земель у процесі 
містобудівної діяльності // Національна безпека України: актуальні проблеми 
правового забезпечення: матеріали всеукр. наук.-практ. круглого столу, 27 жовт. 
2017 р., м. Дніпро / відп. ред.. В. І. Андрейцев, Р. С. Кірін; М-во освіти і науки 
України, Нац. гірн. ун-т;  Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. Дніпро: 
Літограф, 2017. С. 94-96. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правові аспекти використання земельної ділянки під час 
здійснення будівництва // Науково-практична конференція «Будівельне право: 
проблеми теорії та практики» 3 листопада 2017. м. Київ. (в редакції 0,2 д.а.). 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Функціональна діяльність органів місцевого самоврядування з управління в 
сфері використання та охорони земель має безліч напрямків, які постійно 
змінюються, наповнюються новим змістом з урахуванням державної земельної 
політики. Однак основні напрямки цієї діяльності можна виділити. Це функції 
планового використання і охорони земель, розподілу і перерозподілу земель, 
економічної та функції земельного контролю. Віднесення цих функцій до основних 
обґрунтовано тим, що вони охоплюють найбільш важливі напрямки діяльності 
органів місцевого самоврядування з управління в сфері використання та охорони 
земель. Крім того, необхідно враховувати, що функції державного і місцевого 
управління в сфері використання та охорони земель складають пов’язані між собою 
ланки, підлеглі вирішенню єдиного завдання - забезпечення раціонального 
використання та охорони земель. 

Так, моніторинг земель у межах населених пунктів є важливим та необхідним 
для забезпечення інформацією про стан та якість земель, а також є одним із заходів 
щодо охорони земель у межах населених пунктів. Інформація про якість земель та її 
динаміку має використовуватися уповноваженими органами в оперативному 
управлінні землекористуванням і при формуванні земельної політики на сучасному 
етапі. Динаміка показників якості земель у межах населених пунктів в цілому 
повинна стати провідним критерієм оцінки, за допомогою якого повинна 
визначатися якість управління земельними ресурсами. Важливість характеристики 
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якості земель встановлюється як екологічними, так і економічними 
аспектами обліку та оцінки якості земель. 

Зокрема, якщо взяти до уваги сучасне положення із здійсненням будівництва в 
Україні, з зростаючою кількістю самовільного будівництва, відхилень від 
будівельних норм, то впровадження містобудівного моніторингу є необхідним 
заходом. Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів стримує 
розвиток територій та приводить до нераціонального використання їх ресурсів та не 
забезпечує заходи щодо охорони земель. 

Крім того, важливою проблемою сьогодні виступає необхідність 
запровадження новітніх інформаційних технологій у сферу надання 
адміністративних послуг задля, передусім, підвищення якості останніх. 
Констатовано, що лише комплексна реформа, спрямована на підвищення рівня 
якості надання адміністративних послуг в сфері земельних відносин, сприятиме 
подальшому узгодженню та вдосконаленню механізму надання адміністративних 
послуг, забезпечить їх уніфікацію та втілення в життя ідеї запровадження 
інформаційних технологій. 

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

5.1. ----  
5.2. ----  
5.3. ---- 
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 щодо порядку державної 

реєстрації співвласниками багатоквартирного будинку права постійного 
користування земельною ділянкою для обслуговування такого будинку, а також 
щодо процедури зміни кодів класифікації видів цільового призначення земель  щодо 
земельних ділянок, дані про які вже були внесені до Державного земельного 
кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів. 

Відповідь на запит асоціації органів місцевого самоврядування Харківської 
області щодо розмежування повноважень між об’єднаними територіальними 
громадами (їх органами) та органами державної влади у сфері земельних відносин.  

 
 

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

Круглый стол «Приоритетные направления развития экологического, 
земельного и аграрного права» (г. Минск, 30 марта 2017 г.) 
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базах даних. 

 
Ihnatenko I.V., Shulga M.V. The legal basis of expanding the powers of local 

councils in the sphere of land relations // Yearbook of Ukrainian law: coll. Of scientific 
paper / responsible for the issue O. V. Petryshyn.  Kh. Law, 2017. № 9.  Р. 263-269. 
(Index Copernicus International) 

Ігнатенко І.В. Проблеми організаційно-правового забезпечення управління в 
сфері використання та охорони земель // Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 91-96. 
(Academic Research Index – ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Information 
Matrix for the Analysis of Journals, Scientific Indexing Services, Index Copernicus) 
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Ihnatenko I.V. The urban cadastre today: comparative analysis // Journal of 

Geography, Politics and Society. 2017. № 7(3). P. 74-81. (Google Scholar, Index 
Copernicus) 

 
10. ----  
11. ----  
12. ----  
13. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Ситнік Тіни Миколаївни 
«Правовий режим земель, зайнятих зеленими насадженнями у населених пунктах» 
(м. Київ, 2017) 
 
14. ---- 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Наукове стажування у юридичній сфері в поєднанні з інтенсивним вивчення 
англійської мови у Західно-Фінляндському інституті м. Гуйттинен (Фінляндія) з 
30.01.2017 по 4.02.2017. 

Навчально-наукове стажування «Юридична методика і освіта» в Інституті 
Східного права Університету технології, бізнесу і дизайну м. Вісмар (Німеччина) з 
17.08.2017 по 29.07.2017. 
 
16. ----  
17. ----  
18. Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого за плідну наукову діяльність, компетентність, ініціативність і 
наполегливість у роботі та з нагоди Дня науки від 19 травня 2017 р. 
 

 
к.ю.н., асистент кафедри  
земельного та аграрного права                                        І. В. Ігнатенко 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № __ від ________ 2017 р. 
 
 
Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 

 


