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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: 
«Проблеми правової охорони земель», 2 друк. арк. 
Опубліковано 2,5 друк. арк. 
Статті: 
1. Шульга М. В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як 

різновиду права землекористування. Екологічне право України. 2017. № 1–2. 
С. 74–81 (0,5 д.а.).  

2. 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 
(0,35 д.а.). 

Тези:  
1. Шульга М. В. Правовые основы использования земель для ведения 

органического земледелия в Украине. 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. 68–71 (0,25 друк. арк.). 

2. Шульга М. В. Правові засади використання кормових угідь. Правові 
проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції: зб. матер. 
Міжнародного Конгресу, 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. 77–81 (0,2 друк. арк.). 

3. Шульга М. В. До питання про правовий режим пасовищних угідь. 
Актуальні питання реформування правової системи: матер. ХIV міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Луцьк,16 – 17 черв. 2017 р.) (0,25 друк. арк.). 

4. Шульга М. В. Щодо правового режиму земель, які використовуються для 
органічного землеробства. Правові засади ведення органічного землеробства: зб. 
матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: 
«Доміно», 2017. С. 234–237 (0,25 друк. арк.). 

5.  Шульга М. В. Завершення сучасної земельної реформи та виклики, які 
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постають перед земельно-правовою наукою. 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 
(0,2 друк. арк.). 

6. Шульга М. В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як 
різновиду права землекористування. Правові засади екологічної та продовольчої 
безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів: матер. Першого 
Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків. 3 – 6 жовт. 2017 р.) 
(0,5 друк. арк.). 

7. Арістова І. В., Шульга М. В. Правова природа адаптації екологічного, 
земельного й аграрного законодавства України до стандартів ЄС: зміст та 
особливості. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й 
аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. «круглого столу»  (м. Харків, 8 
груд. 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2017. С. 33 – 37 
(0,25 друк. арк.). 

8. Шульга М. В. До питання про охорону земель, які використовуються для 
органічного землеробства. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 
земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. «круглого столу» 
(м. Харків, 8 груд. 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2017. 
С. 243-246 (0,2 друк. арк.). 

 
2. Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор: 
 
«Правове забезпечення сталого розвитку виробничої сфери на селі», 2 друк. 

арк. 
 
Опубліковано 2  друк. арк. 
Статті:  
1. 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.). 

2. 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.). 
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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 
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.). 

 
3. Уркевич Віталій Юрійович, доктор юридичних наук, професор: 
 
«Правове забезпечення державної аграрної політики щодо функціонування 

сільськогосподарських товаровиробників», 2 друк. арк. 
Опубліковано 3,4 друк. арк. 
Статті: 
1. «Право власності на землю в Україні: соціально-правовий аспект» «Право 

України». 2016. № 10. 0,3 друк. арк. 
2. «Про правове регулювання тваринництва в України» «Проблеми 

законності». 2017. Вип. 138. 0,5 друк. арк. 
Тези: 
1. «Новели правового регулювання фермерського підприємництва в 

Україні», конференція «Правове забезпечення розвитку національних 
інноваційних систем в умовах глобалізації», 14 листопада 2016 р., м. Харків, 0,2 
друк. арк. 

2. «Про еволюцію правового регулювання трудових відносин у 
фермерських господарствах», конференція «Актуальні проблеми соціального 
права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних 
відносин», 18 листопада 2016 р., м. Львів, 0,2 друк. арк. 

3. «Про завдання юридичної науки у світлі Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС», конференція «Problems and perspectives in European education 
development», 20 – 27 листопада 2017 р., м. Прага, Чеська Республіка, 0,2 друк. 
арк. 

4. «Проблемні аспекти реалізації права на ведення особистого селянського 
господарства», «круглий стіл» «Теоретичні та практичні аспекти реалізації 
екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України», 
2 грудня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

5. «О приоритетных направлениях развития аграрного законодательства и 
права Украины в свете Соглашения об ассоциации с ЕС», «круглий стіл» 
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«Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного 
права», 30 березня 2017 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь, 0,2 друк. арк. 

6. «Правові питання екологізації сільськогосподарського виробництва при 
використанні ГМО», конференція «Від правової охорони природи Української 
РСР до екологічного права України», 26 травня 2017 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

7. «Правові проблеми державно-приватного партнерства при виробництві 
біопалива», конгрес «Правові проблеми державно-приватного партнерства в 
умовах євроінтеграції», 2 – 4 червня 2017 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

8. «Актуальні питання реформування законодавства України про державну 
аграрну політику», конференція «Актуальні питання реформування правової 
системи України», 16 – 17 червня 2017 р., м. Луцьк, 0,2 друк. арк. 

9. «Про реалізацію норм аграрного права України щодо 
сільськогосподарських підприємств», конференція «Реалізація норм екологічного, 
земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи 
України», 8 – 10 вересня 2017 р., м. Івано-Франківськ, 0,2 друк. арк. 

10. «Децентралізація влади й окремі проблеми державної реєстрації 
сільськогосподарських підприємств», «круглий стіл» «Децентралізація влади як 
чинник розвитку аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних 
галузей права», 22 вересня 2017 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

11. «Про державну аграрну політику у сфері виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції», конференція «Правові засади ведення 
органічного землеробства»,  29 – 30 вересня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

12. «Про перспективи розвитку законодавства України про 
сільськогосподарську кооперацію», конференція «Актуальні проблеми юридичної 
науки», 20 – 21 жовтня 2017 р., м. Хмельницький, 0,2 друк. арк. 

13. «Про суб’єктів гарантування продовольчої безпеки України», «круглий 
стіл» «Національна безпека України: актуальні проблеми правового 
забезпечення», 27 жовтня 2017 р., м. Дніпро, 0,2 друк. арк. 

 
4. Лісова Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Специфіка правової регламентації охорони та відновлення земель»,  
1,5 друк. арк. 
Опубліковано 3,9 друк. арк. 
 
Статті: 
1. 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.). 

2. 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.).  
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3. 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.). 

4. 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.). 

5. 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:  
1. 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 2017 р.). – Київ, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: 
Кондратьєв А.В., 2017. – С. 125 – 128 (0,2 друк. арк.). 

2. 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.). 

3. 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, 2017 р.). – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – С. 155 – 157 (0,2 
друк. арк.). 

4. 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.). 

5. 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.). 

6. Лісова Т. В. Забезпечення відновлення земель з урахуванням 
європейського досвіду // Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 



 6

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.). 

 
5. Туєва Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Правове регулювання реформування аграрних відносин», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,8 друк. арк. 
Статті: 
1. Туєва О. М. Організаційно-правові заходи забезпечення діяльності у 

сфері сільського зеленого туризму // Актуальні питання публічного та приватного 
права #2(16) 2017; С. 29-34 (0,7 д.а.): http://www.blackseafoundationoflaw. 
org.ua/zhurnaly/august_2017.pdf. 

2. Туєва О. М. Правові умови забезпечення діяльності у сфері сільського 
зеленого туризму // Порівняльно-аналітичне право, № 3/2017, Електронне наукове 
фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» С.103–106 (0,7 д.а.) http://pap.in.ua/3_2017/31.pdf. 

 
Тези: 
1. Туєва О. М. Актуальні питання правового забезпечення діяльності у сфері 

сільського зеленого туризму // Проблеми та стан дотримання захисту прав 
людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
м. Львів, 18 – 19 серпня 2017 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр 
правничих ініціатив», С. 109 – 112 (0,2 д.а). 

2. Туєва О. М. Окремі правові аспекти державного регулювання у сфері 
виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції // Правові 
засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної 
науково-практичної конференції (29 – 20 вересня 2017 року) / за ред. 
Шульги М. В. – Харків: «Доміно», 2017. – С. 207 – 210 (0,2 д.а.). 

 
6. Корнієнко Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Правове регулювання діяльності окремих суб’єктів аграрного права», 

1,5 друк. арк. 
Всього підготовлено 1,9 друк. арк. 
 
Статті: 
1. Корнієнко Г. С. Організаційно-правові аспекти регулювання виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції рослинного походження в Україні.  
Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2017. – Вип. 5. – 
Т. 1 (0,8 д.а.). 

2. Корнієнко Г. С. Правове регулювання набуття права власності на 
земельні ділянки для ведення фермерського господарства в Україні // Проблеми 
законності, Харків 2017. Вип. 139 (0,7 д.а.). 

Тези: 
1. Корнієнко Г. С Удосконалення організаційно-правового забезпечення 
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виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні // Правові 
засади ведення органічного землеробства: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 
(29 – 30 вересня 2017 р.) / за ред. Шульги М.В.  – Х.: Доміно, 2017. – С. 115–118 
(0,2 д.а.). 

2. Корнієнко Г. С. Проблеми набуття у власність земельних ділянок для 
ведення фермерського господарства. Сучасний стан та перспективи розвитку 
екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. 
«круглого столу»  (м. Харків, 8 груд. 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків: 
Право, 2017. С. 169–172 (0.2 д.а.). 

 
7. Шарапова Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
 
«Правове забезпечення підвищення продуктивності земель 

лісогосподарського призначення», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2 друк. арк. 
Статті : 
1. Шарапова С.В. Охорона й захист лісів у забезпеченні підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення // Право і суспільство. –  
2017.  № 5-1 (0,5 д.а.). 

2. Шарапова С. В. Правове забезпечення охорони земель 
лісогосподарського призначення // Проблеми законності. 2017. – № 139.  –  
(0,6 д.а.). 

Тези: 
1. 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. (0,3 д.а.). 

2. 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. (0,2 д.а.). 

3. 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. (0,1 д.а.) 

4. 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.). 

 
8. Корнієнко Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Співвідношення аграрних правовідносин з правовідносинами суміжних 

галузей права», 1,5 друк. арк. 
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Опубліковано 1,5 друк. арк. 
 
Тези: 
1. Корнієнко В. М., 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.). 

2. Корнієнко В. М. Проблеми вдосконалення аграрного законодавства 
України в умовах євроінтеграції. Сучасний стан та перспективи розвитку 
екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матер. 
Круглого столу (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) (0,25 друк. арк.). 

3. Корнієнко В. М. Принципи правового регулювання виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини в Україні в аспекті 
сталого розвитку сільських територій. Проблеми правового забезпечення сталого 
розвитку сільських територій в Україні: монографія / за ред. А. П. Гетьман, 
М. В. Шульга. Харків: Право. (1,05 друк. арк.). 

4. Корнієнко В. М. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: 
Велика українська юридична енциклопедія (0,6 друк. арк.). 

 
9. Гордєєв Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Економіко-правовий механізм в галузі використання, охорони вод і 

відтворення водних ресурсів», 1,5 друк. арк. 
Всього підготовлено 1,5 друк. арк. 
Тези: 
1. Гордєєв В.І. Правове забезпечення виробництва органічної продукції 

аквакультури // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 
« Правові засади ведення органічного землеробства» (29 – 30 вересня  2017 року) 
за ред. Шульги М.В. – Харків: «Доміно»,2017, 0,3 друк. арк.  

2. Гордєєв В. І. Актуальні питання застосування судами земельного 
законодавства // Збірник тез ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 8 грудня  2017 року. – 
0,3 друк. арк. 

3. Гордєєв В. І. Окремі напрями вдосконалення правничої освіти. Матеріали 
школи професійної майстерності, 0,2 друк. арк.   

Стаття: 
1. Гордєєв В. І. Проблеми застосування законодавства при розгляді 

земельних спорів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 6, 
2017. Дніпровський національний університет імені О. Гончара. – 0,7 
друк. арк. 

 
10. Курман Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент:  
 
«Організаційно-правові заходи забезпечення сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва», 2 друк. арк. 
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Опубліковано 2,9 друк. арк. 
Розділ колективної монографії: 
 
Статті: 
1. Курман Т. В. Система заходів забезпечення сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва: поняття, ознаки, зміст  // Право і 
суспільство. – 2017. – № 1. – С. 123–128 (0,5 д.а.). 

2.  Курман Т. В. Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства 
как аграрно-правовая категория: понятие и признаки // Legea si viata: Межд. 
научно-практ. журнал. – 2017. – № 8/2. – С. 87-90. Фахове видання іноземної 
держави (Молдова) (0,5 д.а.). 

3. Курман Т. В. Органічне сільське господарство: поняття та правові 
засади // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2017. – 
Вип. 4. – Т. 1. – С. 113–117 (0,5 д.а.). 

Тези: 
1. Курман Т. В. До питання про економіко-екологічні заходи забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва // Від правової охорони 
природи української РСР до екологічного права України: зб. тез наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 р., м. Київ / укладачі: В.В. Носік та ін.; Київський нац. ун-т 
імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2017. – С.120–124 (0,2 д.а.). 

2. Курман Т. В. Понятие и признаки устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства как аграрно-правовой категории // 
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного 
права: матер. Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д.ю.н., проф. 
Т.  И. Макаровой (г. Минск, 30 марта 2017 г.). – Минск: Изд.центр БГУ, 2017. – 
С.  144–146 (0,2 д.а.). 

3. Курман Т. В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва як 
новела аграрно-правового регулювання // Актуальні питання реформування 
правової системи: зб. матер. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16 – 17 
червня 2017 р.) / уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 171–173 (0,2 
д.а.). 

4. Курман Т. В. До питання про систему заходів забезпечення сталого 
розвитку сільськогосподарського виробництва // Реалізація норм екологічного, 
земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: 
зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. З нагоди 25-річчя навч.-наук. Юрид. ін-ту 
Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8 – 10 
вересня 2017 р.) . – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 
2017. – С. 153–155 (0,2 д.а.). 

5. Курман Т. В. Органічне сільське господарство: поняття та питання 
запровадження в Україні // Правові засади ведення органічного землеробства: зб. 
матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 – 30 вересня 2017 р.) / за ред. 
Шульги М. В.  – Х.: Доміно, 2017. – С. 140–143 (0,2 д.а.). 

6. Курман Т. В. Поняття, ознаки та основні категорії продовольчої безпеки 
за законодавством України та ЄС: доповідь на  І Харківському Міжнародному 
Юридичному Форумі «Право та проблеми сталого розвитку у глобалізованому 
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світі», Четверта панельна дискусія «Правові засади екологічної та продовольчої 
безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів» (м. Харків, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 6 жовтня 2017 р.) 
(1 д.а.). 

 
11. Станіславський Валерій Петрович, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
«Поняття та ознаки енергетичних ресурсів України», 1,5 друк. арк. 
Підготовлено 1,5 друк. арк. 
Стаття: 
«Принципи використання енергетичних ресурсів в процесі здійснення 

господарської діяльності аграрними суб’єктами господарювання», у редакції 
«Прикарпатського юридичного віснику», 2017, № 12 (0,5 друк. арк. автор.). 

Розділ перший монографії «Енергетичні ресурси як об’єкт правового 
регулювання та права власності». 

 
12. Лисанець Олег Станіславович, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
«Правове регулювання використання земель сільськогосподарського 

призначення», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2 друк. арк. 
Статті: 
1. Лисанець О. С. Особливості правового регулювання набуття прав на 

землю за умови придбання будівлі чи споруди / Лисанець О.С. // Електронне 
наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2017. – № 6/2016. – 
С.140–142 [Електронний ресурс]. Режим доступу:  www.pap.in.ua (0,4 друк. арк.). 

2. Лисанець О. С. Правове регулювання використання та охорони 
техногенно забруднених земель / Лисанець О. С. // Юридичний науковий 
електронний журнал. 2017. № 4. С. 61–64 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
www.lsej.org.ua (0,4 друк. арк.). 

Тези: 
1. Лисанець О. С. Щодо питання набувальної давності у земельному 

праві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні правові системи 
світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 10 – 11 березня 
2017р.). – К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 47–50 (0,2 друк. 
арк.). 

2. Лисанець О. С. Щодо відповідальності за самовільне зайняття земельної 
ділянки //  Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: 
історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Київ,12 – 13 травня 2017 
р.). – К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 67–69 (0,2 друк. арк.). 

3. Лисанець О. С. Щодо наслідків для українського села існування 
мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення // 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування 
правової системи України» (м. Дніпро, 7 – 8 липня 2017 р.). – Дніпро: ГО 
«Правовий світ», 2017. – С. 44-46 (0,2 друк. арк.). 
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4. Лисанець О. С. Щодо питання та основних тенденцій розвитку 
органічного землекористування // Міжнародна науково-практична конференція 
«Правові засади  ведення органічного землеробства» (м. Харків, 29 – 30 вересня 
2017р.) / за ред. Шульги М.В. – Харків; «Доміно», 2017. – 143–146 (0,2  друк. 
арк.). 

 
13. Санніков Дмитро Валерійович, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
«Вплив на учасників земельних відносин як правова категорія», 1,5 друк. 

арк. 
Опубліковано 1,8 друк. арк. 
 
Стаття: 
Dmytro V Sannikov. Problems of Land Legislation of Ukraine and European 

Union Integration, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 20, Special 
Issue 1, 2017 Legal regulation of the relationship between a citizen and the state in the 
CIS countries / 1544-0044-20-SI-1-115/ https://www.abacademies.org/articles/ 
problems-of-land-legislation-of-ukraine-and-european-union-integration-6714.html  
(1 друк. арк.). 

Тези:  
1. Санников Д. В. К вопросу о понимании платы за землю. Приоритетные 

направления развития экологического, земельного и аграрного права: матер. Респ. 
«круглого стола», приуроч. к юбилею проф. Т. И. Макаровой (г. Минск, 30 марта 
2017 г.) / редкол. С. А. Балашенко и др. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 194–195 
(0,2 др. ар.). 

2. Санніков Д. В. До питання місця аграрного права в правовій системі 
України. Актуальні проблеми 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 (0,2 др. ар.). 

3. Санніков Д. В. Особливості визначення чинників ефективності 
земельного законодавства. 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 (0,2 др. ар.). 

4. Санніков Д. В. Специфіка органічного землеробства в Україні. Правові 
засади ведення органічного землеробства: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). Харків: «Доміно», 2017 (0,2 др. ар.). 

 
14. Панченко Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
«Правове регулювання окремих напрямів державної аграрної політики», 1,5 

друк. арк. 
Опубліковано 1,8 друк. арк. 
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Стаття: 
1. Панченко В. В. Організаційно-правове забезпечення інноваційного 

розвитку в аграрному секторі економіки України / Панченко В. В. // Проблеми 
законності. – Харків : 2017. – Вип. 139.  – 0,9 друк. арк. 

Тези: 
1. Панченко В. В. Деякі організаційно-правові питання використання земель 

для органічного землеробства / Панченко В. В. // 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. 181 – 184, 0,2 друк. арк. 

2. Панченко В. В. Поняття «джерело» і «форма» аграрного права: 
теоретичні аспекти / Панченко В.В. // Одеські юридичні читання: збірник 
матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (10 – 11 листопада 2017 
року). – Одеса, 2017. – 0,3 друк. арк. 

3. Панченко В. В. Деякі питання щодо правового регулювання виробництва 
продукції тваринництва в Україні / Панченко В. В. // Правові системи суспільства: 
сучасні проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів міжнародної 
науково-практичної конференції (17 – 18 листопада 2017 року). Львів: 
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С. – 0,2 друк. 
арк. 

4. Панченко В. В. Аграрне законодавство деяких зарубіжних країн: 
організаційно-правові питання / Панченко В.В. // Правові реформи: міжнародний і 
український досвід: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції (24 – 25 листопада 2017 року). Дніпро, 2017. – 0,2 друк. арк. 

 
15. Самсонова Яна Олексіївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
«Проблеми правового регулювання окремих напрямів 

сільськогосподарської діяльності», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,7 друк. арк.  
Стаття: 
1. Самсонова Я. О. Державно-правове забезпечення механізмів 

стимулювання виробництва органічної продукції. Проблеми законності. Харків. 
2017. Вип. 139. – 0,9 друк. арк. 

Тези: 
1. Самсонова Я. О. Правове забезпечення державної підтримки 

виноградарства в Україні. Від правової охорони природи Української РСР до 
екологічного права України: матеріали всеукраїнської науково-практичної 
конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.), Чернівці: Кондратьєв А.В., 2017. С. 151-
154. – 0,2 друк. арк. 

2. Самсонова Я.О. Щодо організаційно-правових механізмів стимулювання 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Правові засади ведення 
органічного землеробства: матеріали міжнародної наук.-практик. конференції 
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.), Харків: Доміно, 2017. С. 193–197. 
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3. Самсонова Я.О. Щодо проблем нормативно-правового забезпечення прав 
приватної власності на земельні ділянки. Захист прав людини в парадигмі 
верховенства права: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 17 – 18 
травня 2017 р.), Київ, Академія адвокатури України, 2017. – 0,4 друк. арк. 

 
16. Хомінець Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
«Правовий режим земель, вкритих ґрунтами», 1,5 д. а. 
Опубліковано 2,2 друк. арк. 
Стаття:  
1. Хомінець С. В. Особливості правового забезпечення органічного 

виробництва в Україні // «Порівняльно-аналітичне право» № 5, електронне 
наукове фахове видання Юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» (1 д. а.). 

Тези: 
1. Хомінець С. В. Правові питання забруднення, засмічення та псування 

земель / 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. 175–177 (0,2 д. а.). 

2. Хомінець С. В. Правові питання сертифікації органічного 
сільськогосподарського виробництва / Правові засади ведення органічного 
землеробства : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 
(29 – 30 вересня 2017 р.) / за ред. Шульги М. В. – Харків: «Доміно», 2017. – 
С. 227– 230 (0,2 д. а.). 

3. Хомінець С. В. Правові засади охорони земель від забруднення / 
Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової 
конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20 – 21 
жовтня 2017р.): [у 2-х част.]. Частина друга. Хмельницький : Хмельницький 
університет управління та права, 2017. – С. 60–61 (0,2 д. а.). 

 
17. Покальчук Михайло Юрійович, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
«Правове становище сільськогосподарських товаровиробників у системі 

аграрного права», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2 друк. арк. 
Статті: 
1. Покальчук М.Ю. Щодо визначення суб’єктів аграрного права // Форум 

права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. ХХ–ХХ. URL^ 
http^||nbuv/gov/ua|j-pdf|FP_index/htm_2017_4_XX/pdf – 0,8 др. арк. 

2. Покальчук М.Ю. Правове регулювання обслуговування 
сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного 
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університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право», 2017. – 
0,7 др. арк. 

Тези:  
1. Покальчук М. Ю. К вопросу о правовом регулировании обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий // 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. – 0,25 др. арк. 

2. Покальчук М. Ю. До питання про державну підтримку фермерських 
господарств в Україні // зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. 
наук. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 15 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. 
А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2017. – 
0,25 др. арк. 

 
18. Лушпаєв Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
«Правові засади органічного сільського господарства», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,5 друк. арк. 
Статті: 
1. Лушпаєв С. О. Правове становище сімейного фермерського господарства: 

окремі питання / С.О. Лушпаєв // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – 
№ 3. – С. 107–110, 0,55 друк. арк. 

2. Лушпаєв С. О. Правове регулювання використання генетично 
модифікованих організмів під час виробництва харчових продуктів / 
С.О. Лушпаєв // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 11. – С. 90–93 
0,55 друк. арк. 

Тези: 
1. Лушпаєв С. О. Про правове регулювання відносин у сфері виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції рослинного походження / 
С. О. Лушпаєв // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації 
законодавства України до  вимог Європейського Союзу: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 2 – 3  червня 2017 р. – 
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 67–69, 0,2 друк. арк.  

2. Лушпаєв С. О. Правова регламентація маркування органічної 
сільськогосподарської продукції / С. О. Лушпаєв // Правові засади ведення 
органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції (29 – 30 вересня 2017 р.) / за ред. Шульги М.В. – Харків: «Доміно», 
2017. – С. 150–153, 0,2 друк. арк.  

  
19. Кульчій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
«Правове регулювання державної аграрної політики у сфері сталого 

розвитку сільських територій», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2,05 друк. арк. 
Статті: 
1. Кульчій І. М. Державна аграрна політика України у сфері сталого 
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розвитку сільських територій: правовий аспект. Проблеми законності. Харків. 
2017. Вип. 136. С. 116–125 (0,78 друк. арк.). 

2. Кульчій І. М. Публічно-приватне партнерство як спосіб забезпечення 
сталого розвитку сільських територій. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 
138. С. 99–108 (0,74 друк. арк.). 

Тези: 
1. Кульчий И. Н. Развитие местных инициатив как способ достижения 

устойчивого развития сельских территорий: сравнительно-правовой аспект. 
Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного 
права: материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. 
Т. И. Макаровой (Минск, 30 марта 2017 г.). Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 141–
143. (0,24 друк. арк.). 

2. Кульчій І. М. Деякі аспекти адаптації аграрного законодавства у сфері 
виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції до вимог 
законодавства ЄС. Правові засади ведення органічного землеробства: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.). 
Харків: Доміно. С. 133–136. (0,15 друк. арк.). 

3. Кульчій І. М. Сталий розвиток сільських територій: проблеми правового 
забезпечення. Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна 
та політична складові: матеріали доповідей Міжнародної міждисциплінарної 
конференції (Будапешт, Угорщина). – Будапешт, 2017. С. 40–42 (0,14 друк. арк.). 

 
20. Ігнатенко Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
«Організаційно-правове забезпечення управління землями у межах 

населених пунктів», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 4,1 друк. арк.  
Статті: 
1. 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.). 

2. 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.). 

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

4. 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.). 

5. 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: 
1. Игнатенко И. В. Нормативно-правовое обеспечение оказания 
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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.). 

2. 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 / уклад.: В. В.Носік; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А. В., 
2017. С. 144–148 (0,2 д.а.). 

3. 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.). 

4. 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, Польща) (0,2 д.а.). 

5. 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.). 

6. 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.). 

7. 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.). 

8. 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. 
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1.3. Викладачів, які не виконали НДР, немає. 
1.4. На госпдоговірних засадах у звітному році кафедра не працювала. 
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 2017 
рік. Досліджено сучасні проблеми правового регулювання земельних і аграрних 
відносин в Україні. Всі роботи характеризуються актуальністю та науковою 
новизною. 

 
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: 
– періодизовано реформування земельних відносин в аспекті селянського 

общинного й громадського землеволодіння; 
– встановлено, що земельне законодавство незалежної України, зберігаючи 

правонаступність, закріплює апробований практикою та масовий характер 
використання кормових угідь і вводить платність у зазначеній сфері, що 
відповідає вимогам сучасних ринкових умов; 

– визначено, що сфера розповсюдження повноважень органів місцевого 
самоврядування по розпорядженню земельними ділянками державної власності 
обмежується територією відповідних рад; 

– встановлено, що створення громадських пасовищ повинно здійснюватися 
лише на землях, які перебувають у комунальній власності. Водночас сама 
процедура створення таких пасовищ на землях комунальної власності потребує 
законодавчого вирішення низки питань. Йдеться, зокрема, про те, що ініціатива 
створення громадських пасовищ має надходити від власників худоби. Це 
зумовлює необхідність створення об’єднання громадян – власників худоби; 

– доведено, що головне завдання сучасної земельної реформи полягає в 
тому, щоб захистити права українських громадян на землю і створити можливість 
для відродження українського села шляхом забезпечення повноцінного права 
власності на землю, що стимулюватиме розвиток дрібного та середнього бізнесу, 
який в усіх розвинутих країнах виступає основною рушійною силою розвитку 
села. Умови зняття обмежень на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення, належне функціонування українського села, забезпечення 
надходження інвестицій в аграрний сектор, оптимальне співвідношення 
публічних і приватних інтересів у сфері земельних відносин та ін. мають бути 
унормовані, насамперед, в законі «Про обіг земель сільськогосподарського 
призначення», проект якого тривалий час перебуває на розгляді Верховної Ради 
України (проф. Шульга М. В.). 

– запропоновано напрями вдосконалення аграрного законодавства у сфері 



 18

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 (проф. Статівка А. М.). 

В дослідженні проф. Уркевича В. Ю. отримали подальший розвиток наукові 
думки, ідеї, теорії щодо: 

– існування в складі аграрного права України самостійної групи правових 
норм, що унормовує відносини з організації й здійснення тваринництва, тобто 
правового інституту тваринництва, що входить до особливої частини галузі 
аграрного права. Норми цього інституту будуть накопичуватися й надалі, адже, 
приміром, вже тривалий час точаться дискусії стосовно Закону України «Про 
м’ясо та м’ясні продукти», проект якого неодноразово розглядався Парламентом 
України; 

– характеристики механізму державної підтримки страхування в сфері 
сільського господарства за законодавством України, згідно якого 
сільськогосподарський товаровиробник має спочатку сплатити страховику 
страхові платежі у розмірі, визначеному договором страхування, а вже потім у 
нього виникає право на отримання відповідного відшкодування з боку держави; 

– потреби запровадження в Україні за досвідом окремих держав-членів ЄС 
системи базового страхового захисту сільськогосподарського виробництва, що 
буде автоматично поширюватися на всіх сільськогосподарських 
товаровиробників, які вчасно та в повному обсязі сплатили відповідні страхові 
платежі; 

– 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 (доц. Лісова Т. В.); 

– проаналізовано проблемні питання правового регулювання сільського 
зеленого туризму. Визначаються організаційно-правові заходи та умови 
забезпечення діяльності у цій сфері. Обґрунтовано необхідність удосконалення 
чинного законодавства щодо стандартизації, державної підтримки і 
стимулювання розвитку сільського зеленого туризму. Досліджено окремі правові 
аспекти державного регулювання у сфері виробництва та обігу органічної 
сільськогосподарської продукції (доц. Туєва О. М.); 

– наукова новизна дослідження доц. Корнієнко Г. С.: на основі аналізу 
аграрного законодавства у сфері регулювання діяльності окремих суб’єктів 
аграрного права зроблено висновок, що основними причинами недостатнього 
розвитку діяльності виробників органічної сільськогосподарської продукції є не 
відповідність норм Закону України «Про виробництво та обіг органічної 
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сільськогосподарської продукції та сировини» законодавству ЄС, що уповільнює 
просуванню вітчизняної органічної сільськогосподарської продукції на 
Європейський ринок.  

Аналіз змін, які були внесені до Закону України «Про фермерське 
господарство» дає право зробити висновок, що процедура набуття земельної 
ділянки членом фермерського господарства на праві власності із земель 
державної власності стала набагато складніша, це призводить до обмеження прав 
членів фермерських господарств; 

– 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 (доц. Шарапова С. В.); 

– наукова новизна НДР доц. Корнієнко В. М. полягає у тому, що на основі 
системного дослідження джерел аграрного права України встановлено 
співвідношення аграрних правовідносин з правовідносинами суміжних галузей 
права; 

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

– визначено особливості правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення. Проведено аналіз правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення. Досліджено проблемні питання щодо існування мораторію на 
продаж і відчуження земель сільськогосподарського призначення (доц. 
Лисанець О. С.); 

–  наукова новизна досліджень доц. Саннікова Д. В.: 
вперше: 
– визначено, що аналіз ефективності законодавства, яким регулюються 

земельні відносини, виступає важливою задачею у справі забезпечення якісної дії 
норм як регуляторів земельних відносин. Робота органів, до компетенції яких 
входить прийняття норм земельного права має ґрунтуватися на виваженому 
застосуванні розробок у сфері земельно-правової науки, мати у якості кінцевого 
результату комплексне та якісне регулювання земельних відносин;  

– з’ясовано, що адаптація законодавства України у сфері правової 
регламентації земельних правовідносин охоронного типу до законодавства ЄС, в 
першу чергу, повинна відбуватися з урахуванням основних принципів ЄС 
превентивного характеру: принцип високого рівня охорони навколишнього 
середовища; принцип застереження; принцип превентивних дій з охорони земель; 
принцип усунення джерел істотної шкоди навколишньому середовищу, 
закріплених в ст. 174 Договору про Співтовариство; 

– доведено, що найбільш доцільним видається термін «апроксимація» як 
характеристика юридичної суті процесів приведення у відповідність норм 
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чинного законодавства до положень міжнародних актів у відповідність із 
зобов'язаннями, які взяла на себе Україна відповідно до зазначених міжнародних 
документів. Він найбільш повно відображає юридичну сутність як власне самого 
процесу розвитку правової системи України в умовах становлення Європейського 
правового простору з точки зору вузького розуміння правової системи. 

Дістали подальшого розвитку положення про: 
– місце аграрного права в правовій системі України; 
– використання земель для здійснення органічного 

сільськогосподарського виробництва. 
Проаналізовано аграрне законодавство деяких зарубіжних країн, здійснено 

системний аналіз чинного законодавства щодо виробництва продукції 
тваринництва, використання земель для органічного землеробства та 
інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки України, який довів, що 
стверджувати про цілісну та взаємоузгоджену систему нормативно-правових актів 
у цій галузі передчасно. Національне законодавство потребує подальшого 
вдосконалення з метою активізації належного рівня організаційно-правового 
забезпечення, в тому числі інноваційного розвитку, шляхом концентрації ресурсів 
держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення 
сільськогосподарського виробництва, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках (ас. 
Панченко В. В.). 

На основі аналізу національного законодавства у сфері державної підтримки 
виробників органічної продукції зроблено висновок про те, що основними 
причинами не виконання державних програмних цілей у цій царині є 
недосконалість діючого законодавства щодо розвитку органічного сектора та 
відсутність пріоритетності державної підтримки органічного сільського 
господарства.  

Відсутність законодавчо закріпленого порядку маркування органічної 
сільськогосподарської продукції, вимог до органічної продукції, яка підлягає 
маркуванню та критеріїв надання відповідних знаків унеможливлює 
конкретизацію відповідальності за порушення законодавства у цій сфері, що 
викликає наявність великої кількості фальсифікованої продукції на ринку 
органічної продукції.  

Досліджено низку альтернативних механізмів стимулювання виробництва, 
на підставі чого зроблено висновок, що держава відіграє першочергову роль в їх 
втіленні в життя та забезпеченні ефективності. Вони повинні бути розроблені та 
впроваджені на національному рівні, через прийняття державних програм та 
концепцій під керівництвом відповідних органів державної влади за участю 
зацікавлених суб’єктів органічного руху. Запропоновано створити спеціальний 
орган державної влади, відповідальний за розроблення, реалізацію та контроль 
державної політики у сфері органічного сільського господарства та визначити 
загальний вектор державної політики у цій сфері із зазначенням конкретних 
напрямків та шляхів їх реалізації через прийняття Національної програми 
розвитку органічного виробництва (ас. Самсонова Я. О.); 

– наукова новизна ас. Хомінець С. В. визначається актуальністю теми та 
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відсутністю наукових розробок стосовно правового регулювання у сфері охорони 
і використання земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах; 

– наукова новизна отриманих результатів ас. Лушпаєва С. О. визначається 
наступними висновками та пропозиціями:  

– вважаємо за доцільне доповнити ч. 1  ст. 1 Закону України «Про 
фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-ІV п. 1 такого змісту: «Сімейне 
фермерське господарство – це особлива форма аграрного підприємництва, що 
передбачає використання праці членів однієї сім’ї на земельних ділянках 
сільськогосподарського призначення, що належать їм на праві власності й/або 
праві користування». Статут сімейного фермерського господарства, 
зареєстрованого як юридична особа, і договір про створення сімейного 
фермерського господарства, організованого на основі діяльності фізичної особи-
підприємця, є засадничими документами та визначають порядок створення й 
діяльність цієї нової форми товарного виробництва сільськогосподарської 
продукції.  

– видається за можливе внести доповнення до ч.1 ст. 1 Закону України 
«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини» щодо визначення органічної продукції рослинного походження як 
культурних рослин, що вирощені внаслідок дії біологічних процесів відповідно до 
вимог законодавства. 

– доцільним видається прийняття Порядку та вимог до маркування 
органічної сільськогосподарської продукції з метою деталізації окремих норм 
Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини». 

– запропоновано викласти ч. 6 ст. 8 Закону України «Про дитяче 
харчування» від 14.09.2006 р. № 142-V в такій редакції: сировина, що 
використовується у виробництві дитячого харчування, не може бути вироблена з 
генетично модифікованих організмів та/або містити генетично модифіковані 
організми, вміст яких становить понад 0,9 %. 

У НДР ас. Кульчій І. М.: 
–визначено, що однією зі складових державної аграрної політики є 

забезпечення сталого розвитку сільських територій, який міжнародною 
спільнотою визнано стратегією існування на XXI століття. З’ясовано сутність 
концепції сталого розвитку відповідно до міжнародного законодавства, 
проаналізовано позиції науковців у цій сфері та запропоновано власне визначення 
сталого розвитку сільських територій. Системний аналіз законодавства у сфері 
сталого розвитку сільських територій дозволяє стверджувати, що воно перебуває 
на етапі становлення та потребує удосконалення. Зроблено висновок про те, що 
досягнення основних засад сталого розвитку сільських територій можливе через 
розроблення та запровадження конкретних правових, економічних та 
організаційних заходів, основу яких повинна складати диверсифікація сільських 
територій, яка спроможна сприяти вирішенню основних проблем сільських 
територій; 

– досліджено сутність публічно-приватного партнерства та його ознаки 
відповідно до міжнародного законодавства. З’ясовано, що модель публічно-
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приватного партнерства може стати в Україні одним із способів забезпечення 
сталого розвитку сільських територій, оскільки, сприятиме залученню додаткових 
фінансів від приватних суб’єктів на виконання державних та регіональних 
програм розвитку сільських територій. Проаналізовано національне 
законодавство та запропоновано його удосконалення шляхом внесення змін до 
Закону України «Про державно-приватне партнерство» та до розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції розвитку сільських територій», прийняття Концепції публічно-
приватного партнерства у сфері сталого розвитку сільських територій. 

Доц. Гордєєвим В. І. встановлено необхідність удосконалення водного та 
податкового законодавства України щодо використання, охорони вод і 
відтворення водних ресурсів. З метою стимулювання розвитку органічної 
аквакультури потрібна фінансова підтримка виробників продукції рибництва. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Ігнатенко І. В. полягає в 
наступному:  

– функціональна діяльність органів місцевого самоврядування з управління 
в сфері використання та охорони земель має безліч напрямів, які постійно 
змінюються, наповнюються новим змістом з урахуванням державної земельної 
політики. Це функції планового використання і охорони земель, розподілу і 
перерозподілу земель, економічної та функції земельного контролю.  

– 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 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. 

2. 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.
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
2.1.Участь кафедри 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: 

Проф. Шульга М. В. надав висновок на проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права 
користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що 
перебувають у віданні Національної академії правових наук України або 
національної галузевої академії наук» (реєстр. № 4554 від 04.05.2016 р.). 

 
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 запити 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 29 вересня 2017 року організовано та проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Правові засади ведення органічного 
землеробства». У заході взяли участь науковці з Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України, Хмельницького університету управління та 
права, Луцького національного технічного університету, Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет», Запорізького 
національного університету, Національного університету біоресурсів і 
природокористування України імені академіка В. З. Янчука, Національного 
університету «Одеська юридична академія», Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, Університету митної справи та фінансів, 
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Львівського 
національного університету імені І.Франка, а також фахівці у сфері органічного 
землеробства. За результатами конференції надруковано збірник тез наукових 
повідомлень. 
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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 

«Захист прав людини в парадигмі верховенства 
права», 17 – 18 травня 2017 р., м. Київ 

1 

2 Міжнародний конгрес «Правові проблеми 
державно-приватного партнерства в умовах 

євроінтеграції» (м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р.) 

8 

3 Міжнародна науково-практична конференція 
«Особливості нормотворчих процесів в умовах 

адаптації законодавства України до вимог 
Європейського Союзу»  

(2 – 3 червня 2017 р., м. Херсон) 

1 

4 ХIV Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні питання реформування 

правової системи» 
(м. Луцьк,16 – 17 червня 2017 р.) 

2 

5 Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми та стан дотримання захисту прав 

людини в Україні»,  
18 – 19 серпня 2017 р., м. Львів 

2 

6 Всеукраїнська науково-практична конференція з 
нагоди відзначення 25-річчя навчально-

наукового Юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника «Реалізація норм 
екологічного, земельного та аграрного права в 

умовах реформування правової системи 
України»  

(м. Івано-Франківськ, 8 – 10 вересня 2017 р.) 

3 

7 Міжнародна науково-практична конференція 
«Правові засади ведення органічного 

землеробства»  
(м. Харків, 29 – 30 вересня 2017 р.) 

15 

8 Перший Харківський міжнародний юридичний 
форум, дискусійна панель «Правові засади 

екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 
імплементації міжнародних стандартів»  

11 
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(м. Харків, 3 – 6 жовтня 2017 р.) 

9 Міжнародна науково-практична конференція 
«Інноваційна система та інформаційні технології 

в сучасній науці»  
(м. Харків, м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) 

1 

10 Міжнародна науково-практична конференція 
«Одеські юридичні читання», 10 – 11 листопада 
2017 року, Національний університет «Одеська 

юридична академія», м. Одеса 

1 

11 Міжнародна науково-практична конференція 
«Правові системи суспільства: сучасні проблеми 

та перспективи розвитку», 17 – 18 листопада 
2017 року, Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», м. Львів 

1 

12 Міжнародна науково-практична конференція 
«Шістнадцяті осінні юридичні читання»  

(м. Хмельницький, 20 – 21 жовтня 2017 р.). 

5 

13 Міжнародна науково-практична конференція 
«Правові реформи: міжнародний і український 

досвід», 24 – 25 листопада 2017 року, 
Дніпропетровський гуманітарний університет,  

м. Дніпро 

1 

 
Всеукраїнські 

 
1 Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Від правової охорони природи Української РСР 
до екологічного права України»  

(26 травня 2017 р., м. Київ) 

4 

2 Всеукраїнський «круглий стіл» «Децентралізація 
влади як чинник розвитку аграрного, 
екологічного, земельного та інших 
природоресурсних галузей права»  

(м. Київ, 22 вересня 2017 р.) 

2 

3 VI судовий форум «Судова система 
майбутнього: перспективи, інновації і виклики» 

(м. Київ, 28 – 29 вересня 2017 р.) 

1 

4 Всеукраїнський науково-практичний «круглий 
стіл» «Національна безпека України: актуальні 

проблеми правового забезпечення»  

4 
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(м. Дніпро, 27 жовтня 2017 р.) 
5 Науково-практична конференція «Будівельне 

право: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 3 
листопада 2017 р.) 

1 

6 Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи 
розвитку екологічного, земельного й аграрного 

права в умовах євроінтеграції»  
(м. Харків, 8 грудня 2017 р.) 

8 

 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 
Республіканський «круглий стіл», присвячений ювілею проф. 

Т. І. Макарової «Приоритетные направления развития экологического, земельного 
и аграрного права» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 30 березня 2017 р.) – проф. 
Шульга М. В., проф. Статівка А. М., проф. Уркевич В. Ю., доц. Курман Т. В., доц. 
Лісова Т. В., доц. Санніков Д. В., ас. Ігнатенко І. В., ас. Кульчій І. М., 
ас. Покальчук М. Ю. 

Міжнародна міждисциплінарна конференція «Сталий розвиток 2030: 
правова, економічна, соціальна, екологічна та політична складові» (м. Будапешт, 
Угорщина, м. Відень, Австрія, 16 – 17 жовтня 2017 р.). – ас. Кульчій І. М. 

International Scientific Conference «Innovative research of legal regulation of 
public administration» (Lublin, 16 – 17 June 2017.) – ас. Кульчій І. М., 
ас. Ігнатенко І. В. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
3.1. У звітному періоді монографії не готувались. 
3.2. У звітному періоді підручники не готувались.  
3.3. У звітному періоді навчальні посібники не готувались. 
3.4. Кількість опублікованих статей: 37/16  
з них: 
3.4.1. за кордоном: 7/3,1  
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних – 25/11: 
1. Уркевич В. Ю. Право власності на землю в Україні: соціально-правовий 

аспект. Право України. 2016. № 10. С. 221–223. 
2. Уркевич В. Ю. Про правове регулювання тваринництва в України. 

Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. 
ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 138. С. 89–98. 

3. Корнієнко Г. С. Організаційно-правові аспекти регулювання 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинного походження 
в Україні. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2017. – 
Вип. 5. – Т. 1. 

4. Корнієнко Г.С. Правове регулювання набуття права власності на 
земельні ділянки для ведення фермерського господарства в Україні // Проблеми 
законності, Харків 2017. Вип. 139.  
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5. 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. 

6. 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,p24782117,3.html. 

7. Курман Т. В. Система заходів забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва: поняття, ознаки, зміст // Право і 
суспільство. – 2017. – № 1. – С. 123–128. 

8. Курман Т. В. Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства 
как аграрно-правовая категория: понятие и признаки // Legea si viata: Межд. 
научно-практ. журнал. – 2017. – № 8/2. – С. 87–90.  

9. Курман Т.В. Органічне сільське господарство: поняття та правові 
засади // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. – 2017. – № 4. – Т. 1. – С. 113–
117.  

10. Лисанець О.С. Особливості правового регулювання набуття прав на 
землю за умови придбання будівлі чи споруди / Лисанець О.С. // Електронне 
наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2017. – № 6/2016. – 
С. 140–142 [Електронний ресурс]. Режим доступу:  www.pap.in.ua. 

11. Лисанець О. С. Правове регулювання використання та охорони 
техногенно забруднених земель / Лисанець О.С. // Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2017. – № 4. – С. 61–64   [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: www.lsej.org.ua.  

12. Панченко В. В. Організаційно-правове забезпечення інноваційного 
розвитку в аграрному секторі економіки України / Панченко В. В. // Проблеми 
законності. – 2017. – Вип. 139.  

13. Самсонова Я. О. Державно-правове забезпечення механізмів 
стимулювання виробництва органічної продукції. Проблеми законності. Харків. 
2017. Вип. 139.   

14. Хомінець С. В. Особливості правового забезпечення органічного 
виробництва в Україні // «Порівняльно-аналітичне право», 2017, № 5, електронне 
наукове фахове видання Юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет». 

15. Покальчук М. Ю. Щодо визначення суб’єктів аграрного права // Форум 
права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. ХХ–ХХ. URL^ 
http^||nbuv/gov/ua|j-pdf|FP_index/htm_2017_4_XX/pdf. 

16.  Покальчук М. Ю. Правове регулювання обслуговування 
сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право», 2017. 

17. Правові умови забезпечення діяльності у сфері сільського зеленого 
туризму // Порівняльно-аналітичне право 3/2017 Електронне наукове фахове 
видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» С.103-106 (0,7 д.а.) http://pap.in.ua/3_2017/31.pdf, Index Copernicus.   
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18. Лушпаєв С. О. Правове становище сімейного фермерського 
господарства: окремі питання / С.О. Лушпаєв // Підприємництво, господарство і 
право. – 2017. – № 3. – С. 107–110, 0,55 друк. арк.  (Index Copernicus).  

19. Лушпаєв С. О. Правове регулювання використання генетично 
модифікованих організмів під час виробництва харчових продуктів / 
С. О.  Лушпаєв // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 11. – С. 90–
93, 0,55 друк. арк. (Index Copernicus). 

20. Кульчій І. М. Державна аграрна політика України у сфері сталого 
розвитку сільських територій: правовий аспект. Проблеми законності. Харків. 
2017. Вип. 136. С. 116–125. 

21. Кульчій І. М. Публічно-приватне партнерство як спосіб забезпечення 
сталого розвитку сільських територій. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 
138. С. 99–108. 

22. 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). 

23. 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). 

24. 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). 

25. Туєва О. М. Правові умови забезпечення діяльності у сфері сільського 
зеленого туризму // Порівняльно-аналітичне право. № 3/2017. Електронне наукове 
фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» С.103–106 (0,7 д.а.) http://pap.in.ua/3_2017/31.pdf Index Copernicus. 

 
3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus – 1: 
Dmytro V Sannikov. Problems of Land Legislation of Ukraine and European 

Union Integration, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 20, Special 
Issue 1, 2017 Legal regulation of the relationship between a citizen and the state in the 
CIS countries/1544-0044-20-SI-1-115/https://www.abacademies.org/articles/ problems-
of-land-legislation-of-ukraine-and-european-union-integration-6714.html. 

 
1.4.  Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus) – у Scopus немає; у Google Академія – 801. 
 
Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор, за формою: 
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 з/п 
Автори Назва роботи Назва 

видання, де 
опубліковано 

роботу 

Том, номер 
(випуск, перша-
остання сторінки 

роботи 
Статті 

- - - - 
Статті, прийняті редакцією до друку 

- - - - 
 
Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 
 

Всього 
друков

аної 
продук

ції 

Моно
-

графії 

Науко
ві 

статті 
в наук. 
журна
лах та 
наук. 
збірни

ках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомле
нь на 

конферен
ціях 

Підруч
ники 

та 
навчал

ьні 
посібн
ики з 
грифо

м 
МОН  

Підручн
ики, 

навчаль
ні 

посібни
ки без 
грифу 
МОН 

Збірни
ки 

норма
ти-
вної 

літера
тури 

Коде
-кси, 
коме
нтар

і 

Кількі
сть 

друк. 
арк. 
на 

одного 
викла-

дача 

122/33,5 0 38/16,7 84/16,8 0 0 0 0 1,67 
 
3.5. 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 та працівників органів прокуратури:  

1. Новели земельного законодавства та практика його  застосування в 
сучасних умовах. Підвищення рівня кваліфікації  робітників  Служби безпеки 
України:  Національний  юридичний університет  ім. Ярослава Мудрого –  
травень 2017 р.   

2. Процедура оформлення правовстановлюючих документів на право 
власності (право постійного користування) на земельну ділянку в сучасних 
умовах. Підвищення рівня кваліфікації робітників Служби безпеки України: 
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого – травень 2017 р.  

3. Відшкодування збитків власника землі та землекористувача. Учбово-
практичний семінар на тему «Проблемні питання прокурорської діяльності у 
сфері земельних правовідносин та шляхи їх вирішення», м. Краматорськ, 
Донецька область. Донецька прокуратура, 28.09.2017 р.  
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4. Теорія та практика оренди землі: особливості укладання договорів оренди 
землі. Семінар за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та 
Харківського апеляційного господарського суду на тему «Як захистити інтереси 
сучасного аграрія. Земля та податки», м. Харків, Харківський апеляційний 
господарський суд – 10 листопада 2017 р.  

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

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження.  
У 2017 році згідно з планом к.ю.н., доцентом В. І. Гордєєвим проведено 

узагальнення практики розгляду справ по земельним спорам Харківським 
апеляційним господарським судом. 

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

влади та ін. 
Проф. Шульга М. В. та доц. Гордєєв В. І. підготували наукові висновки: 
1. На запит голови громадської організації «Сільський дозор» І. Г. Войцуна 

щодо надання відповіді з приводу оренди  земельних часток (паїв), майнових паїв, 
певних дій ПП «Комунар». 

2. На запит Представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з 
питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Д. О. Ляха щодо 
роз’яснення  питань, які стосуються невідповідності дій органів державної влади 
та місцевого самоврядування чинному земельному законодавству України. 

К.ю.н., асистент Ігнатенко І. В.: 
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.  

К.ю.н., асистент Покальчук М. Ю. підготував відповідь на звернення 
Надреги С. В. «Про роз’яснення норм діючого законодавства у сфері земельних 
відносин». 

 
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.  
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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 2017 році захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право: 
1.  Савельєва О. М. на тему «Предмет аграрного права України в умовах 

сталого розвитку», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 
Шульга М. В.  

2. Бурцев О. В. на тему «Правові засади вирішення спорів щодо меж 
земельних ділянок», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 
Шульга М. В. 

3. Золотарьова Д. М. «Правові засади використання земель для проведення 
розвідувальних робіт» , науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 
Шульга М. В. 

4.  Любчич А. М.«Процедурні норми в аграрному праві», науковий 
керівник – доктор юридичних наук, професор Статівка А. М. 

5. Оболєнська С. А., 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 2 відгуки на докторську 

та 6 відгуків на кандидатські дисертації. 
 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські. 
 
Підготовлено 5 відгуків на автореферати докторських дисертацій та 13 

відгуків на автореферати кандидатських дисертацій: 
Проф. Шульга М. В.: 
Підготовлено відгук на автореферат докторської дисертацій за 

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

Духневич А. В. «Організаційно-правове забезпечення реалізації угод 
Світової організації торгівлі у сільському господарстві України». 

Підготовлено відгуки на автореферати кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право: 
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Сюйва І. С. «Правове регулювання використання лісових ресурсів у 
сільському господарстві України». 

Данилюк Л. Р. «Правовий режим мисливських природних ресурсів в 
Україні». 

Шпарик М. Я. «Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права 
України». 

Ключникова А. О. «Правове забезпечення ведення тепличного господарства 
в Україні». 

Поліщук В. А. «Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в 
Україні». 

Проф. Статівка А. М.: 
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). 

Проф. Уркевич В. Ю.: 
Підготував відгук на автореферати докторських дисертацій: 

(а) Харитонової Т. Є. «Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в 
Україні», (б) Духневича А. В. «Організаційно-правове забезпечення реалізації 
угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України» та 
(в) Костяшкіна І. О. «Проблеми правового забезпечення соціальної функції права 
власності на землю в Україні», а також на автореферат кандидатської дисертації 
Пастух А.  В. «Правове регулювання вирощування та перероблення 
сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива». 

Доц. Шарапова С. В.: 
–  відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Сюйви І. С. «Правове регулювання використання 
лісових ресурсів у сільському господарстві України».  

– 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».  

Доц. Корнієнко Г. С.: 
Відгук на автореферат дисертації Сиволоцької С. І. «Правове регулювання 

державної підтримки фермерських господарств за законодавством України та 
Європейського Союзу». 

Ас. Покальчук М. Ю.: 
– відгук на автореферат дисертації Поліщука В. А. на тему «Правове 

регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – земельне 
право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. 
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Ас. Панченко В. В.: 
Відгук на автореферат дисертації Шпарика Н. Я. «Міжнародно-правові акти 

як джерела екологічного права України», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне 
право; екологічне право; природоресурсне право. 

 
6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 
6.1. У правовій освіті населення викладачі кафедри участі на приймали. 

 
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

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

права – керівники проф. Статівка А. М., доц. Курман Т. В. та із земельного 
права – керівники доценти Лісова Т. В., Шарапова С. В., Санніков Д. В., 
Лисанець О. С., Гордєєв В. І. 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 2017 році в роботі студентських наукових гуртків із земельного та 
аграрного права приймали участь понад 50 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., ас. Покальчук М. Ю., ас. 
Ігнатенко І. В., ас. Кульчій І. М., ас. Хомінець С. В. брали активну участь у 
залученні студентів до науково-дослідницької роботи. Засідання гуртків 
проводились в обумовлені строки. Було проведено 4 засідання, на яких 
обговорювались наукові доповіді студентів.  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 
самостійно – 10/1 друк. арк.  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами – немає. 

 
 

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». 
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Д.ю.н., проф. Статівка А. М. – член 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 2017 році викладачі кафедри отримали такі нагороди: 
Завідувач кафедри Шульга М. В. нагороджений Подякою Харківського 

міського голови. 
Доц. Лісова Т. В. нагороджена Подякою Харківського міського голови з 

нагоди Дня юриста. 
Доц. Корнієнко Г. С. нагороджена почесною грамотою Виконкому 

Харківської міської ради з нагоди Дня університету. 
Доц. Гордєєв В. І. нагороджений Почесною  Грамотою з нагоди святкування 

Дня юриста в Україні. 
Доц. Станіславський В. П. отримав Подяку Голови Харківської обласної 

державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію соціального 
проекту «Кадети поліції», розвиток волонтерського руху та активну громадську 
діяльність. 

Асистент Ігнатенко І. В. отримала Подяку ректора Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за плідну наукову діяльність, 
компетентність, ініціативність і наполегливість у роботі та з нагоди Дня науки. 

 
10.  ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 
10.1. Викладачі кафедри земельного та аграрного права брали участь у 

проведенні профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл і ліцеїв, зокрема: 
Доцент Санніков Д. В. та аспірант Цилюрик Р. А. провели профорієнтаційну 
роботу в навчальних закладах: Золочівська гімназія № 1, Комунальний заклад 
«Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2». Асистент Покальчук М. 
Ю. провів профорієнтаційну роботу в навчальних закладах: Нововодолазький 
ліцей Нововодолазької районної ради, провів профорієнтаційну роботу в 
навчальних закладах, Новоселівський НВК Нововодолазької районної ради. 
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10.2. Члени кафедри земельного та аграрного права брали участь у 
стажуванні за кордоном:  

Доцент 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, з 30 січня по 4 лютого   2017 р.). 

Асистент Ігнатенко І. В. пройшла наукове стажування у юридичній сфері в 
поєднанні з інтенсивним вивчення англійської мови у Західно-Фінляндському 
інституті м. Гуйттинен (Фінляндія) з 30 січня по 4 лютого 2017 року, а також 
навчально-наукове стажування «Юридична методика і освіта» в Інституті 
Східного права Університету технології, бізнесу і дизайну м. Вісмар (Німеччина) 
з 17.08.2017 р. по 29.07.2017 р. 

10.3. Асистент Кульчій І. М. взяла участь у Школі з прав людини (Курс з 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), проведеній у межах 
проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини та Агентством ООН у справах біженців за фінансової 
підтримки Уряду Канади та Уряду Федеративної республіки Німеччина 
(м. Харків, 20-21 вересня, 2017 р.). 

Ас. Кульчій І. М. взяла участь в онлайн курсі «Європейський механізм 
захисту прав людини», розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні за 
фінансової підтримки Уряду Канади та Уряду Федеративної республіки 
Німеччина» (жовтень – листопад, 2017 р.). 

 
 
Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 6 від 6 грудня 2017 р. 
 
 
Завідувач кафедри 
земельного та аграрного права                                      проф. М. В. Шульга 
 
 
Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 


