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2. к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права. 

3. «Правове забезпечення підвищення продуктивності земель лісогосподарського 

призначення». 1,5 д.а. 

4.  «Правове забезпечення підвищення продуктивності земель 

лісогосподарського призначення». 2 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.). 

 
Тези наукових доповідей: 

Деякі питання становлення та розвитку законодавства щодо охорони 

земель лісогосподарського призначення// Від правової охорони природи 

Української РСР до екологічного права України : Збірник тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ. 

Інформаційне забезпечення в галузі використання та охорони земель/ 

Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах 

реформування правової системи України : Всеукраїнська науково-практична 

конференція, 8-10 вересня 2017 р., м. Івано-Франківськ .  

Якісний стан ґрунтів – основа органічного землеробства //Правові засади 

ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції (29-30 вересня 2017 року) / за ред. Шульги М.В. – Харків: 

«Доміно», 2017.  

Продуктивність земель лісогосподарського призначення як складова їх 

якості// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми права 

на сучасному етапі розвитку державності». Люблін, Республіка Польща, 20-21 

жовтня 2017 р.  

Наукові статті: 
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Шарапова С.В. Охорона й захист лісів у забезпеченні підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення // Право і суспільство. № 

5 -1. 2017.  

Шарапова С.В. Правове забезпечення охорони земель лісогосподарського 

призначення// Проблеми законності. № 139. 2017. 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У процесі проведення науково-дослідної роботи проаналізовано 

теоретичні та практичні питання правового забезпечення підвищення 

продуктивності 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 підвищення продуктивності земель 

лісогосподарського призначення та  проаналізовано систему основних заходів 

підвищення продуктивності земель зазначеної категорії.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). --- 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. --- 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. --- 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. --- 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. --- 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. --- 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 
Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. --- 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. --- 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. --- 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). --- 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

 Деякі питання становлення та розвитку законодавства щодо охорони 

земель лісогосподарського призначення// Від правової охорони природи 
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Української РСР до екологічного права України : Збірник тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ – 352 

с. – С. 140-144. 

 Інформаційне забезпечення в галузі використання та охорони земель 

//Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах 

реформування правової системи України : Всеукраїнська науково-практична 

конференція, 8-10 вересня 2017 р., м. Івано-Франківськ . – 188 с. – С. 177-179. 

 Якісний стан ґрунтів – основа органічного землеробства //Правові 

засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції (29-30 вересня 2017 року) / за ред. Шульги М.В. 

– Харків: «Доміно», 2017. – 246 с. – С. 146- 149.  

 Продуктивність земель лісогосподарського призначення як складова 

їх якості// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

права на сучасному етапі розвитку державності». Люблін, Республіка Польща 

2021 жовтня 2017 р. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті : 
 Шарапова С.В. Охорона й захист лісів у забезпеченні підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення // Право і суспільство. -  

№ 5 -1.  - 2017.  (0,5д.а.) 

 Шарапова С.В. Правове забезпечення охорони земель 

лісогосподарського призначення// Проблеми законності. - № 139.  - 2017. (0,6д.а.) 

Тези: 

 Деякі питання становлення та розвитку законодавства щодо охорони 

земель лісогосподарського призначення// Від правової охорони природи 

Української РСР до екологічного права України : Збірник тез Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ – 352 с. (0,3д.а.) 

 Інформаційне забезпечення в галузі використання та охорони земель/ 

Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах 
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реформування правової системи України : Всеукраїнська науково-

практична конференція, 8-10 вересня 2017 р., м. Івано-Франківськ . – 188 с. (0,2 

д.а.) 

 Якісний стан ґрунтів – основа органічного землеробства //Правові 

засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції (29-30 вересня 2017 року) / за ред. Шульги М.В. 

– Харків: «Доміно», 2017. – 246 с.  (0,1д.а.) 

 Продуктивність земель лісогосподарського призначення як складова 

їх якості// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

права на сучасному етапі розвитку державності». Люблін, Республіка Польща 20-

21 жовтня 2017 р. (0,3 д.а.) 

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

Шарапова С.В. Охорона й захист лісів у забезпеченні підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення // Право і суспільство. № 

5 -1. 2017. Режим доступу :  http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/2013-11-10-16-

00-54 

Шарапова С.В. Правове забезпечення охорони земель лісогосподарського 

призначення// Проблеми законності. № 139. 2017.  Режим доступу : 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782117&org=%20,p24782

117,3.html 

 
 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. --- 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. --- 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. --- 
 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
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 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук Сюйви І.С. «Правове регулювання 

використання лісових ресурсів у сільському господарстві України». 2017р. 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Заверюхи М. М. «Правове регулювання використання 

та охорони лісів за лісовим та земельним законодавством України». 2017р. 

 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). --- 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. --- 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. --- 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.--- 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. --- 

 
 
 
 
 
 

    
К.ю.н., доцент                                                                                 Шарапова С.В.   

 
 
 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол  № _____ від ___________ 2017 р. 
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