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1. Статівка Анатолій Миколайович. 
2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та 

аграрного права. 
3. Тема запланованої НДР: «Правове забезпечення сталого розвитку 

виробничої сфери на селі», 2 друк. арк. 
4. Тема фактично виконаної НДР: «Правове забезпечення сталого 

розвитку виробничої сфери на селі», 2 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження: наукові статті, тези наукових доповідей.  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
Здійснено правовий аналіз окремих видів державної підтримки 

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, спрямованої на 
забезпечення сталого розвитку виробничої сфери на селі й продовольчої 
безпеки України. 

Запропоновано  напрями вдосконалення аграрного законодавства у сфері 
органічного виробництва сільськогосподарської продукції. 

Встановлено принципи державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників, серед яких, зокрема: а) визнання, дотримання й захист прав 
сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення; 
б)  професіоналізм у здійсненні державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників; в) сталий розвиток аграрного виробництва; г) науково 
обґрунтоване поєднання економічних і екологічних інтересів. 

Визначено роль і місце сучасного аграрного права в контексті 
євроінтеграційних процесів. 

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

5.1. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів не приймав. 

5.2. Рецензування (підготовку експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів не здійснював. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не був. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не був. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та інших 

соціологічних досліджень не проводив. 
6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готував. 
6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензуванні не приймав. 
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6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 
6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян не готував. 
7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 
8. Приймав участь у наступних конференціях, семінарах: 
Республіканський «круглий стіл», присвячений ювілею проф. 

Т. І. Макарової «Приоритетные направления развития экологического, 
земельного и аграрного права» (м. Мінськ, Республіка Бєларусь, 30 березня 
2017 р.). 

Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади  ведення 
органічного землеробства», 29 – 30 вересня 2017 р. м. Харків. 

Перший Харківський міжнародний юридичний форум, дискусійна панель 
«Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації 
міжнародних стандартів», 3 – 6 жовтня, Харків. 

Міжнародна науково-практична конференція «Шістнадцяті осінні 
юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.) 

Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 
земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції» (м. Харків, 8 грудня 
2017 р.). 

 
9. Видавнича діяльність: 
Опубліковано: 8/2 друк. арк. 
Статті:  
Stativka A. Legal framework of state support of agriculture as a means of 

ensuring food security. Yearbook of Ukrainian law. – 2017. – № 9. – P. 256-262 (0,6 
друк. арк.). 

Статівка А. М. Про концепцію систематизації аграрного законодавства. 
Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 3 (90). С. 77–89 
(0,6 друк. арк.). 

 
Тези:  
1. Стативка А. Н. Некоторые аспекты адаптации аграрного 

законодательства Украины в соответствии с правом ВТО. Приоритетные  
направления  развития  экологического, земельного и аграрного права: 
материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. 
Т. И. Макаровой / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 
2017. – С. 58–62 (0,2 друк. арк.). 

2. Статівка А. М. Щодо удосконалення аграрного законодавства у сфері 
органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Правові засади 
ведення органічного землеробства: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017. С. 211–214 
(0,2 друк. арк.). 

3. Статівка А. М. Деякі питання удосконалення аграрного законодавства у 
сфері державної підтримки органічного виробництва. Актуальні проблеми 
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юридичної науки: збірник тез Міжнар. наук. конф. «Шістнадцяті осінні 
юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.): [у 2-х част.]. 
Част. друга. Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2017. 
С. 52-53 (0,2 друк. арк.). 

4. Статівка А. М. Сучасне аграрне право в контексті євроінтеграційних 
процесів. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й 
аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. Круглого столу (м. Харків, 
8 грудня 2017 р.). С. 94-98 (0,2 друк. арк.). 

9.1. Немає. 
 
10. Являюсь членом редакційних колегій наступних видань: 
- Наукового вісника Національного юридичного університету біоресурсів 

і природокористування України. Серія «Право», м. Київ; 
- Екологічного вісника України, м. Київ. 
11. Являюсь членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 
12. Виступав офіційним опонентом по докторській дисертації за 

спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право»: 

Духневич Андрій Вікторович «Організаційно-правове забезпечення 
реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 

13. Підготував відгуки на автореферати дисертацій:  
Костяшкін І. О. «Проблеми правового забезпечення соціальної функції 

права власності на землю в Україні» (докторська дисертація). 
Сюйва І. С. «Правове регулювання використання лісових ресурсів у 

сільському господарстві України» (кандидатська дисертація). 
Сиволоцька С. І. «Правове регулювання державної підтримки 

фермерських господарств за законодавством України та Європейського 
Союзу(кандидатська дисертація). 

Ключнікова А. О. «Правове забезпечення ведення тепличного 
господарства в Україні» (кандидатська дисертація). 

14. Лауреатом/стипендіатом не був.  
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював. 
16. Участі у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не 

приймав. 
17. Участі не приймав. 
18. Нагороди не отримував.  

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

 
Д.ю.н., професор                                                                 А. М. Статівка 
 
Завідуюча лабораторією                                                   О. О. Браславець 


