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Тези наукових доповідей та повідомлень: 5 (0,7 друк. арк.) 
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4.1. 

Монографії:  

1.Розділ 4. Підрозділ 4.6. колективної монографії “Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україн”: 

колективна монографія / Відп. ред. Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. – О.: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. –  «Теоретико-правові проблеми відновлення земель та інших 

природних ресурсів». – С. 702 – 720. (1 друк. арк.) 

 

Наукові статті: 

 

1.Лісова Т.В. Система заходів забезпечення відновлення земель: концептуальні положення 

/ Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право: 

зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський національний університет. 

– 2018. – Вип. 48. – Т. 1. – С. 127 – 132 (0,7 друк. арк.). 

 

2.Лісова Т.В. Відновлення земель: окремі теоретичні питання/ Т.В. Лісова // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки: зб. наук. пр. / Голов. 

ред. Саінчин О.С. – Херсон: Херсонський державний університет . – 2018. – Вип. 1. – Т. 1. – 

С. 138 – 141 (0,5 друк. арк.). 

 

3.Лісова Т.В. Особливості відновлення земель окремих категорій / Т.В. Лісова // Право і 

суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний 

університет». – 2018. – № 2. – Ч. 1. – С. 117 – 123 (0,5 друк. арк.). 
 

4.Лісова Т.В. До питання про історико-правовий аспект розвитку правового забезпечення 

відновлення земель / Т.В. Лісова // Право і суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – 

Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет». – 2018. – № 4. – Ч. 1. – С. 137 – 

143 (0,5 друк. арк.).  

 

5.Лісова Т.В. До питання про суспільні відносини щодо відновлення земель як складову 

предмета земельного права / Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський 

національний університет. – 2018. – Вип. 52. – Т. 1. – С. 22 – 25 (0,5 друк. арк.). 
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6. Лісова Т.В. Деякі теоретичні питання відновлення земель / Т.В. Лісова // 

Проблеми законності: зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 2018. – № 143. (0,6 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.Лісова Т.В. До питання про аграрне право як самостійну галузь права // Пріоритетні 

напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: збірник матер. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 20 квітня, 2018 р., Нац.юрид. ун-т). – Харків: Юрайт, 2018. – С. 208 

– 211 (0,2 друк. арк.). 

 

2.Лісова Т.В. Суспільні відносини щодо відновлення земель як складова предмету 

земельного права / Т.В. Лісова // Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на 

зламі тисячоліть: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 18 – 19 травня 2018 р., Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України). – Київ, 2018. – С. 235 – 238 (0,2 друк. арк.). 

 

3.Лісова Т.В. До питання про інформаційне забезпечення відновлення земель / Т.В. Лісова 

// Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України: збірник матер. (м. Одеса – смт. Затока, 7 – 10 червня, 2018 

р.). – Одеса:, 2018. – С.177 – 179 (0,1 друк. арк.). 

 

4.Лисовая Т.В. Правовое обеспечение восстановления земель в Украине и Республике 

Беларусь: сравнительный аспект // Влияние межгосударственных интеграционных 

процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического 

права: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 26-27 апр. 2018 г.). – Минск, 

Белорусский госуд университет. – Минск: Издательский центр БГУ, 2018. – С. 177 – 179 (0,1 

друк. арк.). 

 

5.Лісова Т.В. Деякі особливості суспільних відносин щодо відновлення земель // Сучасний 

стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного 

права: теорія та практика: збірник матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 грудня, 2018 р., 

Нац. юрид. ун-т). – Харків, 2018. (0,1 друк. арк.). 

 

4.2. Досліджено особливості заходів відновлення земель в Україні. Сформульовано низку 

проблем у сфері правового регулювання відновлення земель. Запропоновано способи їх 

вирішення, зокрема шляхом прийняття нових нормативно-правових актів та внесення змін 

до чинного земельного законодавства. 

5. Участь у розробці законопроектів та інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших соціологічних 

досліджень не проводилося. 

6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних органів не 

готувалися. 
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6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України та 

у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. У звітному році прочитано лекцію депутатам та співробітникам департаментів 

Харківської міської ради за темою: «Повноваження представницьких та виконавчих 

органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, архітектури та 

містобудування» (16 жовтня 2018 р.) 

6.5. Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, 

організацій та громадян не готувалися. 

7. Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

 

Міжнародні:  

1.«Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (м. Київ, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України, 18 – 19 травня 2018 р.) 

2. «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України» (м. Одеса – смт. Затока, 7 – 10 червня, 2018 р.) 

3. «Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права» (г. Минск, БГУ, 26-27 апр. 

2018 г.) 

4. «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: теорія та практика» (м. Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 7 грудня 2018 р.). 

 

Всеукраїнські: 

1.«Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах» (м. 

Харків, Нац.юрид. ун-т, 20 квітня 2018 р.). 

 

9. Монографії:  

1.Розділ 4. Підрозділ 4.6. колективної монографії “Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україн”: 

колективна монографія / Відп. ред. Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. – О.: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. –  «Теоретико-правові проблеми відновлення земель та інших 

природних ресурсів». – С. 702 – 720. (1 друк. арк.) 

 

Наукові статті: 

 

1.Лісова Т.В. Система заходів забезпечення відновлення земель: концептуальні положення 

/ Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право: 

зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський національний університет. 

– 2018. – Вип. 48. – Т. 1. – С. 127 – 132 (0,7 друк. арк.). 

 

2.Лісова Т.В. Відновлення земель: окремі теоретичні питання/ Т.В. Лісова // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки: зб. наук. пр. / Голов. 

ред. Саінчин О.С. – Херсон: Херсонський державний університет . – 2018. – Вип. 1. – Т. 1. – 

С. 138 – 141 (0,5 друк. арк.). 

 



 4 

3.Лісова Т.В. Особливості відновлення земель окремих категорій / Т.В. Лісова // 

Право і суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпропетровський 

гуманітарний університет». – 2018. – № 2. – Ч. 1. – С. 117 – 123 (0,5 друк. арк.). 
 

4.Лісова Т.В. До питання про історико-правовий аспект розвитку правового забезпечення 

відновлення земель / Т.В. Лісова // Право і суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – 

Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет». – 2018. – № 4. – Ч. 1. – С. 137 – 

143 (0,5 друк. арк.).  

 

5.Лісова Т.В. До питання про суспільні відносини щодо відновлення земель як складову 

предмета земельного права / Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський 

національний університет. – 2018. – Вип. 52. – Т. 1. – С. 22 – 25 (0,5 друк. арк.). 

 

6. Лісова Т.В. Деякі теоретичні питання відновлення земель / Т.В. Лісова // Проблеми 

законності: зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. – 2018. – № 143. (0,6 друк. арк.). 

 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  
1.Лісова Т.В. До питання про аграрне право як самостійну галузь права // Пріоритетні 

напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: збірник матер. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 20 квітня, 2018 р., Нац.юрид. ун-т). – Харків: Юрайт, 2018. – С. 208 

– 211 (0,2 друк. арк.). 

 

2.Лісова Т.В. Суспільні відносини щодо відновлення земель як складова предмету 

земельного права / Т.В. Лісова // Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на 

зламі тисячоліть: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 18 – 19 травня 2018 р., Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України). – Київ, 2018. – С. 235 – 238 (0,2 друк. арк.). 

 

3.Лісова Т.В. До питання про інформаційне забезпечення відновлення земель / Т.В. Лісова 

// Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України: збірник матер. (м. Одеса – смт. Затока, 7 – 10 червня, 2018 

р.). – Одеса:, 2018. – С.177 – 179 (0,1 друк. арк.). 

 

4.Лисовая Т.В. Правовое обеспечение восстановления земель в Украине и Республике 

Беларусь: сравнительный аспект // Влияние межгосударственных интеграционных 

процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического 

права: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 26-27 апр. 2018 г.). – Минск, 

Белорусский госуд университет. – Минск: Издательский центр БГУ, 2018. – С. 177 – 179 (0,1 

друк. арк.). 

 

5.Лісова Т.В. Деякі особливості суспільних відносин щодо відновлення земель // Сучасний 

стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного 

права: теорія та практика: збірник матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 грудня, 2018 р., 

Нац. юрид. ун-т). – Харків, 2018. (0,1 друк. арк.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science відсутні. 
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9.2.  
1.Лісова Т.В. Система заходів забезпечення відновлення земель: концептуальні положення 

/ Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право: 

зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський національний університет. 

– 2018. – Вип. 48. – Т. 1. – С. 127 – 132 (0,7 друк. арк.). («Index Copernicus International» 

Республіка Польща) 

 

2.Лісова Т.В. Відновлення земель: окремі теоретичні питання/ Т.В. Лісова // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки: зб. наук. пр. / Голов. 

ред. Саінчин О.С. – Херсон: Херсонський державний університет . – 2018. – Вип. 1. – Т. 1. – 

С. 138 – 141 (0,5 друк. арк.). («Index Copernicus International» Республіка Польща) 

 

3.Лісова Т.В. Особливості відновлення земель окремих категорій / Т.В. Лісова // Право і 

суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний 

університет». – 2018. – № 2. – Ч. 1. – С. 117 – 123 (0,5 друк. арк.). («Index Copernicus 

International» Республіка Польща) 

 

4.Лісова Т.В. До питання про історико-правовий аспект розвитку правового забезпечення 

відновлення земель / Т.В. Лісова // Право і суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – 

Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет». – 2018. – № 4. – Ч. 1. – С. 137 – 

143 (0,5 друк. арк.). («Index Copernicus International» Республіка Польща) 

 

5.Лісова Т.В. До питання про суспільні відносини щодо відновлення земель як складову 

предмета земельного права / Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський 

національний університет. – 2018. – Вип. 52. – Т. 1. – С. 22 – 25 (0,5 друк. арк.). («Index 

Copernicus International» Республіка Польща) 

 

6.Лісова Т.В. Деякі теоретичні питання відновлення земель / Т.В. Лісова // Проблеми 

законності: зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. – 2018. – № 143. (0,6 друк. арк.). («Index Copernicus 

International» Республіка Польща; Academic Search Complete; Central and Eastern European 

Online Library; Science Index) 

 

10. Не є членом редакційної колегії. 

11. Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. У звітному році підготовлено відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук Бусуйок Діани Вікторівни «Правове регулювання 

управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель: проблеми 

теорії та практики» (Київ, 2018 р.) 

14.У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Співробітництво із закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймалася. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та 

Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Відзнаки та нагороди у звітному році не отримувала. 

19. Авторські свідоцтва, патенти не отримувала. 
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Кандидат юридичних наук,  

доцент                                                                                                                           Т.В. Лісова 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права ___         ____________ 

2018 р., протокол  №__  від ___________________ 

 
Завідуюча лабораторією                                                                                              О.О. Браславець 

 

 


