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4.1.  
 
СТАТТІ: 
 
Лисовая Татьяна. Особенности правового обеспечения восстановления земель 
сельскохозяйственного назначения / Татьяна Лисовая // Legea si viata = Право и жизнь (г. 
Кишинев, Республика Молдова). – APRILIE 2017. – С. 78 – 82. (0,7 друк. арк.). 
 
Лисовая Татьяна. Особенности  восстановления земель как правовой категории / Татьяна 
Лисовая // JURNALUL JURIDIC NATIONAL: Teorie si Practica = Национальный 
юридический журнал: теория и практика (Республика Молдова). – 2017. – № 2 (24). – С. 139 
– 142. (0,7 друк. арк.).  
 
Лісова Т.В. Відновлення земель: економічний та правовий аспекти / Т.В. Лісова // Часопис 
Київського університету права / Голов. ред. Ю.С. Шемшученко. – Київ: Київський 
університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України. – 2017. – Вип. 1. – С. 258 – 261. (0,5 друк. арк.). 
 
Тетяна Лісова. Деякі правові питання відновлення земель / Тетяна Лісова // // Visegrad 
Journal on Human Rights. – Bratislava. – 2017. – № 1/2. – C. 106 – 110. (0,5 друк. арк.). 
 
Лісова Т.В. Рекультивація земель як основний захід їх відновлення / Т.В. Лісова // Право і 
суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпропетровський 
гуманітарний університет». – 2017. – № 5. – Ч. 1. – С. 119 – 125. (0,5 друк. арк.). 
 
ТЕЗИ:  
Лісова Т.В. Сучасні питання правового забезпечення відновлення земель / Т.В. Лісова // Від 
правової охорони природи Української РСР до екологічного права України: матер. 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті д.ю.н., професора 
Василя Лук’яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народження (м. Київ, 26 травня 
2017р.). – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: 
Кондратьєв А.В., 2017. – С. 125 – 128. (0,2 друк. арк.) 
 
Лисовая Т.В. Некоторые особенности восстановления земель // Приоритетные направления 
развития экологического, земельного и аграрного права: матер. Респ. круглого стола, 
приуроч. к юбилею доктора юрид. наук, профессора Т.И. Макаровой (г. Минск, 30 марта 
2017 г.). – Минск, Белорусский госуд университет. – Минск: Издательский центр БГУ, 
2017. – С. 156 – 159. (0,2 друк. арк.) 
 
Лісова Т.В. Особливості відновлення земель в сучасних умовах правового регулювання // 
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування 
правової системи України: збірник матер. (м. Івано-Франківськ, 8 – 10 вересня, 2017р.). – 
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Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника”, 2017. – С. 155 – 157. (0,2 друк. арк.) 
 
Лісова Т.В., Шарапова С.В. Якісний стан ґрунтів ‒ основа органічного землеробства // 
Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матер. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 29 – 30 вересня, 2017 р., Національний юрид. університет імені Ярослава Мудрого). 
– Харків: Доміно, 2017. С. 146 – 149. (0,1 друк. арк.) 
 
Лісова Т.В. До питання про правові заходи відновлення земель / Т.В. Лісова // Актуальні 
проблеми права на сучасному етапі розвитку державності: матер. Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Люблін, Республіка Польща, Університет Марії Кюрі-
Склодовської, 20 – 21 жовтня 2017 р.). – Люблін, Республіка Польща, Університет Марії 
Кюрі-Склодовської, 2017. (0,2 друк. арк.) 
 
Лісова Т.В. Забезпечення відновлення земель з урахуванням європейського досвіду // 
Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в 
умовах євроінтеграції: збірник матер. круглого столу (м. Харків, 8 грудня, 2017 р., 
Національний юрид. університет імені Ярослава Мудрого). – Харків, 2017. (0,1 друк. арк.) 
 

4.2. Досліджено низку сучасних проблем правового регулювання земельних відносин в 
Україні, зокрема питань забезпечення відновлення земель в Україні та країнах ЄС. 
Запропоновано способи їх вирішення, зокрема шляхом прийняття нових нормативно-
правових актів та внесення змін до чинного земельного законодавства. 
5. Участь у розробці законопроектів та інших нормативних актів. 

5.1. У підготовці законопроектів участі не брала. 
5.2. У рецензуванні (підготовці експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів участі не брала. 
5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради не є. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не є. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень не проведено. 
6.2. Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів не 
підготовлено. 
6.3. У розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 
спеціалізованих судів України та їх рецензуванні участі не брала 
6.4. У звітному році лекції практичним працівникам не прочитано. 
6.5. У підготовці відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян участі не брала. 

7. Не є депутатом місцевої ради, до складу інших органів місцевого самоврядування (в 
тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 
8. «Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України»: 
Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті д.ю.н., професора 
Василя Лук’яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народження (м. Київ, Київський 
нац. університет імені Тараса Шевченка, 26 травня 2017 р.); «Приоритетные направления 
развития экологического, земельного и аграрного права»: Респ. Круглый стол, 
приуроч. к юбилею доктора юрид. наук, профессора Т.И. Макаровой (г. Минск, 
Белорусский госуд. университет, 30 марта 2017 г.); «Реалізація норм екологічного, 
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земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи 
України»: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Івано-Франківськ, ДВНЗ 
“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 8 – 10 вересня 2017 
р.); «Правові засади ведення органічного землеробства»: науково-практична 
конференція (м. Харків, Національний юрид. університет імені Ярослава Мудрого, 29 – 30 
вересня 2017 р.); «Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку 
державності»: міжнародна науково-практична конференція (м. Люблін, Республіка 
Польща, Університет Марії Кюрі-Склодовської, 20 – 21 жовтня 2017 р.); «Сучасний стан 
та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах 
євроінтеграції»: круглий стіл (м. Харків, Національний юрид. університет імені Ярослава 
Мудрого, 8 грудня 2017 р.). 
 
9. СТАТТІ: 
 
Лисовая Татьяна. Особенности правового обеспечения восстановления земель 
сельскохозяйственного назначения / Татьяна Лисовая // Legea si viata = Право и жизнь (г. 
Кишинев, Республика Молдова). – APRILIE 2017. – С. 78 – 82. (0,7 друк. арк.). 
 
Лисовая Татьяна. Особенности  восстановления земель как правовой категории / Татьяна 
Лисовая // JURNALUL JURIDIC NATIONAL: Teorie si Practica = Национальный 
юридический журнал: теория и практика (Республика Молдова). – 2017. – № 2 (24). – С. 139 
– 142. (0,7 друк. арк.).  
 
Лісова Т.В. Відновлення земель: економічний та правовий аспекти / Т.В. Лісова // Часопис 
Київського університету права / Голов. ред. Ю.С. Шемшученко. – Київ: Київський 
університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України. – 2017. – Вип. 1. – С. 258 – 261. (0,5 друк. арк.). 
 
Тетяна Лісова. Деякі правові питання відновлення земель / Тетяна Лісова // // Visegrad 
Journal on Human Rights. – Bratislava. – 2017. – № 1/2. – C. 106 – 110. (0,5 друк. арк.). 
 
Лісова Т.В. Рекультивація земель як основний захід їх відновлення / Т.В. Лісова // Право і 
суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпропетровський 
гуманітарний університет». – 2017. – № 5. – Ч. 1. – С. 119 – 125. (0,5 друк. арк.). 
 
ТЕЗИ:  
Лісова Т.В. Сучасні питання правового забезпечення відновлення земель / Т.В. Лісова // Від 
правової охорони природи Української РСР до екологічного права України: матер. 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті д.ю.н., професора 
Василя Лук’яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народження (м. Київ, 26 травня 
2017р.). – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: 
Кондратьєв А.В., 2017. – С. 125 – 128. (0,2 друк. арк.) 
 
Лисовая Т.В. Некоторые особенности восстановления земель // Приоритетные направления 
развития экологического, земельного и аграрного права: матер. Респ. круглого стола, 
приуроч. к юбилею доктора юрид. наук, профессора Т.И. Макаровой (г. Минск, 30 марта 
2017 г.). – Минск, Белорусский госуд университет. – Минск: Издательский центр БГУ, 
2017. – С. 156 – 159. (0,2 друк. арк.) 



 4
 
Лісова Т.В. Особливості відновлення земель в сучасних умовах правового регулювання // 
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування 
правової системи України: збірник матер. (м. Івано-Франківськ, 8 – 10 вересня, 2017р.). – 
Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника”, 2017. – С. 155 – 157. (0,2 друк. арк.) 
 
Лісова Т.В., Шарапова С.В. Якісний стан ґрунтів ‒ основа органічного землеробства // 
Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матер. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 29 – 30 вересня, 2017 р., Національний юрид. університет імені Ярослава Мудрого). 
– Харків: Доміно, 2017. С. 146 – 149. (0,1 друк. арк.) 
 
Лісова Т.В. До питання про правові заходи відновлення земель / Т.В. Лісова // Актуальні 
проблеми права на сучасному етапі розвитку державності: матер. Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Люблін, Республіка Польща, Університет Марії Кюрі-
Склодовської, 20 – 21 жовтня 2017 р.). – Люблін, Республіка Польща, Університет Марії 
Кюрі-Склодовської, 2017. (0,2 друк. арк.) 
 
Лісова Т.В. Забезпечення відновлення земель з урахуванням європейського досвіду // 
Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в 
умовах євроінтеграції: збірник матер. круглого столу (м. Харків, 8 грудня, 2017 р., 
Національний юрид. університет імені Ярослава Мудрого). – Харків, 2017. (0,1 друк. арк.) 
 

9.1. Публікацій у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science не маю. 
 
9.2. Лісова Т.В. Відновлення земель: економічний та правовий аспекти / Т.В. Лісова // 
Часопис Київського університету права / Голов. ред. Ю.С. Шемшученко. – Київ: Київський 
університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України. – 2017. – Вип. 1. – С. 258 – 261. (0,5 друк. арк.). («Index Copernicus International» 
Республіка Польща) 
Лісова Т.В. Рекультивація земель як основний захід їх відновлення / Т.В. Лісова // Право і 
суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпропетровський 
гуманітарний університет». – 2017. – № 5. – Ч. 1. – С. 119 – 125. (0,5 друк. арк.). («Index 
Copernicus International» Республіка Польща) 
10. Не є членом редколегії якого-небудь видання. 
11. Членом спеціалізованих вчених рад не є. 
12. Протягом звітного періоду опонентом дисертаційних заходів не була. 
13. Відгуки на автореферати у звітному році не підготовлено. 
14.У звітному році лауреатом/стипендіатом не є. 
15. У співробітництві із закордонними організаціями участі не брала. 
16. У наукових заходах спільних з облдержадміністрацією участі не брала. 
17. У наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі участі не брала. 
18. Подяка Харківського міського голови з нагоди Дня юриста. 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права ___         
____________ 2017 р., протокол  №__  від ___________________ 
 
 Доц. Т. В. Лісова 

 


