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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Правове регулювання поліпшення якісного стану земель» (1,5 друк. 

арк.).  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Правове регулювання поліпшення якісного стану земель» - 4,6 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Монографії: 
1. Шарапова С.В. Правові проблеми підвищення продуктивності земель 

лісогосподарського призначення. //Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних 

відносин в Україні : колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. 

Каракаш. – Одеса: Видавничий дім «Гельвeтика», 2018. – 722с.  (1 д.а) 

  
  Наукові статті: 

1. Рекультивація як форма відновлення якісного стану й підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення//Право і суспільство. 

№ 2. Ч. 2. 2018.   (0,5 д.а.) 

2. Деякі питання раціонального використання земель лісогосподарського 

призначення // Проблеми законності. № 141. 2018.  (0,6 д.а.) 

3. Деякі питання охорони та збереження екосистем// Проблеми 

законності. № 142. 2018. (0,6 д.а.) 

4. Охорона земель та інших природних ресурсів у процесі 

землевикористання // Проблеми законності. № 143. 2018. (0,6 д.а.) 



 
 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Питання вдосконалення аграрного законодавства України // 

Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних 

умовах : матеріали наук.-практич. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. 

А.М. Статівки. – Харків: Юрайт, 2018. - 414 с. – 0,3 д.а. 

2. Мелиорация земель как форма повышения продуктивности земель 

лесохозяйственного назначения// Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права, материалы международной 

научно-практической конференции, Минск, 26 - 27 апреля 2018 г. – 0,2 д.а. 

3. Моніторинг земель в системі заходів щодо підвищення продуктивності 

земель лісогосподарського призначення // Розвиток аграрного, земельного та 

екологічного права на зламі тисячоліть : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг.ред.д.ю.н., 

проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018. – 427 с. – 0,3 д.а. 

4. До питання про меліорацію земель лісогосподарського призначення // 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Третє 

зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції 

аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних правовідносин у 

контексті інтеграційного розвитку України» : мат. конф. (м. Одеса, 7-10 

червня 2018 року)/ відп. ред. д.ю.н., доц. Т.Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х.А. 

Григор’єва. – Одеса : Видавничий дім « Гельветика», 2018. – 276 с. – 0,3 д.а. 

5. Особливості охорони земель та інших природних ресурсів у процесі 

землевикористання. Науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: теорія та практика» 7 грудня 2018 року м. Харків. 

– 0,2 д.а. 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  



У процесі проведення науково-дослідної роботи проаналізовано 

теоретичні та практичні сторони правового регулювання поліпшення 

якісного стану земель. Виявлені особливості правовідносин у сфері 

поліпшення якісного стану земель та основні напрями їх правового 

регулювання. Запропоновано систему заходів щодо підвищення якісного 

стану земель, а також щодо  збереження, відновлення та поліпшення  земель.  

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 
приймалася. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів не здійснювалося. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 
проводилася. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 
Узагальнення практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 
 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 
органів не готувалися. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. 
 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та у 
їх рецензуванні не приймалася. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян не готувалися. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 



8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 
  
Міжнародні:   
 

1. Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие 

аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права. 

Международная научно-практическая конференция, Минск, 26 - 27 апреля 

2018 г 

2. Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі 

тисячоліть. Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 18-19 

травня 2018 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Третє зібрання фахівців 

споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природо ресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України», м. Одеса, 7-10 червня 2018 р. 

 
 Всеукраїнські:  
 

1. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в 

сучасних умовах. Науково-практична конференція. Харків, 20 квіт. 2018 р. 

2. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика» 7 грудня 2018 року м. Харків. 

 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 
 Монографії: 
 
1. Шарапова С.В. Правові проблеми підвищення продуктивності земель 

лісогосподарського призначення. //Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних 



відносин в Україні : колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. 

Каракаш. – Одеса: Видавничий дім «Гельвeтика», 2018. – 722с.  (1 д.а) 

 
  Підручники: 

Навчальні посібники: 
 

  Наукові статті: - 4 
 
1. Рекультивація як форма відновлення якісного стану й підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення // Право і 

суспільство. № 2. Ч. 2. 2018.   (0,5 д.а.) 

2. Деякі питання раціонального використання земель лісогосподарського 

призначення // Проблеми законності. № 141. 2018.  (0,6 д.а.) 

3. Деякі питання охорони та збереження екосистем // Проблеми законності. 

№ 142. 2018. (0,6 д.а.) 

4. Охорона земель та інших природних ресурсів у процесі землевикористання 

// Проблеми законності. № 143. 2018. (0,6 д.а.) 

  
 Тези наукових доповідей та повідомлень: - 5 
 
1. Питання вдосконалення аграрного законодавства України // Пріоритетні 

напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : 

матеріали наук.-практич. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. А.М. 

Статівки. – Харків: Юрайт, 2018. - 414 с. – 0,3 д.а. 

2. Мелиорация земель как форма повышения продуктивности земель 

лесохозяйственного назначения// Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права, материалы международной 

научно-практической конференции, Минск, 26 - 27 апреля 2018 г. – 0,2 д.а. 

3. Моніторинг земель в системі заходів щодо підвищення продуктивності 

земель лісогосподарського призначення // Розвиток аграрного, земельного та 

екологічного права на зламі тисячоліть : матеріали Міжнародної науково-



практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг.ред.д.ю.н., 

проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018. – 427 с. – 0,3 д.а. 

4. До питання про меліорацію земель лісогосподарського призначення // 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Третє 

зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції 

аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних правовідносин у 

контексті інтеграційного розвитку України» : мат. конф. (м. Одеса, 7-10 

червня 2018 року)/ відп. ред. д.ю.н., доц. Т.Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х.А. 

Григор’єва. – Одеса : Видавничий дім « Гельветика», 2018. – 276 с. – 0,3 д.а. 

5. Особливості охорони земель та інших природних ресурсів у процесі 

землевикористання. Науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: теорія та практика» 7 грудня 2018 року м. Харків. 

– 0,2 д.а. 

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science.  

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

наукометричних базах.  

1. Рекультивація як форма відновлення якісного стану й підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення // Право і 

суспільство. № 2. Ч. 2. 2018.   (0,5 д.а.). Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) 

2. Деякі питання раціонального використання земель лісогосподарського 

призначення // Проблеми законності. № 141. 2018.  (0,6 д.а.) «EBSCO 

Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Индекс 

Copernicus International , Scientific Indexing Services; має повнотекстові 

мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на 

платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open 

Journal Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.uran.ua/


спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового 

цитування «РІНЦ» та ін. 

3. Деякі питання охорони та збереження екосистем // Проблеми законності. 

№ 142. 2018. (0,6 д.а.) «EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis 

of Journals» (MIAR), Индекс Copernicus International , Scientific Indexing 

Services; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі 

даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – загальнодержавна 

технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and 

Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи 

Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

 4. Охорона земель та інших природних ресурсів у процесі 

землевикористання // Проблеми законності. № 143. 2018. (0,6 д.а.) «EBSCO 

Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Индекс 

Copernicus International , Scientific Indexing Services; має повнотекстові 

мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на 

платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open 

Journal Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, 

спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового 

цитування «РІНЦ» та ін. 
 
Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор: 
   
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не є членом редакційної колегії. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  
 Опонентом дисертаційних захистів не був. 
13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.uran.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.uran.ua/


Докторські: Відгук на автореферат дисертації  Краснової  Ю. А. на тему 

«Право екологічної безпеки в Україні», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; 

Кандидатські: Відгук на автореферат дисертації  Сущої Л. М. «Правові 

засади відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в 

Україні», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право. 

 
 14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 
приймалась. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору. 
 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
 Відзнаки та нагороди у звітному році не отримував. 
19. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів.  
 Авторські свідоцтва, патенти не отримував. 
20. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 
законодавства та практики його застосування по телебаченню і 
радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 
законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 
друкованих засобах масової інформації не проводилося. 
21. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно –  
одиниць/друк. арк.; кількість наукових статей та тез, надрукованих 
студентами у співавторстві з викладачами – одиниць/друк. арк. 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол № ___ від ___________ 2018 р.). 
 
 
 
Звіт склав                                                                      Шарапова С.В. 
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