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д.ю.н., професора, професора кафедри  

земельного та аграрного права 

Статівки А. М. за 2018 рік  

 

1. Статівка Анатолій Миколайович. 

2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та 

аграрного права. 

3. Тема запланованої НДР: «Правове забезпечення диверсифікації 

сільських територій», 2 друк. арк. 

4. Тема фактично виконаної НДР: «Правове забезпечення диверсифікації 

сільських територій», 3,4 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження: монографія, підручник, навчальний посібник, 

наукові статті, тези наукових доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- доведено публічно-приватний характер аграрного права як правової 

галузі; 

- розроблено пропозиції вдосконалення аграрного законодавства в сфері 

розвитку сільського туризму в Україні. 

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

5.1. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів не приймав. 

5.2. Рецензування (підготовку експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснював. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не був. 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не був. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та інших 

соціологічних досліджень не проводив. 

6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готував. 

6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензуванні не приймав. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 

6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян не готував. 

7. Не являюсь депутатом місцевої ради, до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 

8. Приймав участь у наступних конференціях, семінарах: 

1. Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах» (м. Харків, 20 квітня 2018 

р.). 

2. Международная научно-практическая конференция «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 
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экологического, природоресурсного и энергетического права» (Республика 

Беларусь, г. Минск, 26-27 апреля 2018 г.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (м. Київ, 18-19 травня 

2018 р.). 

4. Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України (м. Одеса, 7 – 10 

червня 2018 р.). 

5. Всеукраїнський круглий стіл «Земельне, екологічне, аграрне право: 

оцінка впливу на довкілля» (м. Київ, 18 червня 2018 р.). 

6. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика» (м. Харків, 7 грудня 2018 р.). 

 

9. Видавнича діяльність: 

Опубліковано: 9/3,4 друк. арк. 

 

Підручники, навчальні посібники 

1. Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. Харків: Право, 2018. 

412 с. (Передмова, параграф 1, 3, 5 Розділу 2, параграф 1, 2 розділу 16, параграф 

1, 3 розділу 17) (1 д.а.). 

2. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. А.М. Статівки. 

2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2018. 202 с. (0,7 д.а.). 

 

Монографія:  

1. Статівка А. М., Кульчій І. М. Правове забезпечення сільського туризму 

як напряму диверсифікації сільських територій. Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в 

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

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 260–283 (0,5 друк. арк. автор). 

 

Тези:  

1. Статівка А. М. Пріоритетні напрями інвестиційного розвитку 

сільського господарства: організаційно-правові питання. Пріоритетні напрями 

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

практ. конф. (м. харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред. А. М. Статівки. Харків: 

Юрайт, 2018. С. 85–90 (0,2 друк. арк.). 

2. Статівка А. М. Деякі міркування щодо аномії та її впливу на аграрне 

законодавство і право в сучасних умовах. Розвиток аграрного, земельного та 

екологічного права на зламі тисячоліть: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред. проф. В. М. Єрмоленка. Київ, 2018. 

С. 79–83 (0,2 друк. арк.). 

3. Стативка А. Н., Кульчий И. Н. Сельский туризм как направление 

устойчивого развития сельских территорий. Влияние межгосударственных 
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интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова 

(отв. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2018. С. 281–284 (0,2 друк. арк.). 

4. Статівка А. М. Деякі проблеми правового регулювання агробізнесу в 

Україні. Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України: матер. конф. 

(м. Одеса, 7 – 10 червня 2018 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

С. 68-71 (0,2 друк. арк.). 

5. Статівка А. М. Аграрне законодавство в контексті впливу на довкілля. 

Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля: Збірник 

матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / 

Укладачі: В.В. Носік [та ін.]; Національна академія правових наук України. 

Київський регіональний науковий центр. 2018.  С. 141–143 (0,2 друк. арк.). 

6. Статівка А. М. Вплив рецепції на розвиток аграрного законодавства й 

права України. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, 

аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: зб. 

матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 грудня 2018 р.). Харків: ТОВ «Оберіг», 

2018. С. 180-182 (0,2 друк. арк.). 

9.1. Немає. 

 

10. Являюсь членом редакційних колегій наступних видань: 

- Наукового вісника Національного юридичного університету біоресурсів 

і природокористування України. Серія «Право», м. Київ; 

- Екологічного вісника України, м. Київ. 

11. Являюсь членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

12. Виступав офіційним опонентом по кандидатських дисертаціях за 

спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право»: 

1. Радченко А. М. «Сорти рослин як об’єкти аграрних правовідносин». 

2. Брінцов А. І. «Кодифікація аграрного законодавства України».  

13. Підготував відгуки на автореферати дисертацій:  

Каракаш І. І. «Теоретичні проблеми права власності на природні об’єкти 

та їх ресурси в Україні» (докторська дисертація). 

Гавриш Н. С. «Правовий режим ґрунтів в Україні» (докторська 

дисертація). 

Краснова Ю. А.  «Право екологічної безпеки в Україні» (докторська 

дисертація). 

14. Лауреатом/стипендіатом не був.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював. 

16. Участі у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не 

приймав. 

17. Участі не приймав. 
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18. У звітному році нагороди не отримував.  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № __ від __ ________ 2018 р. 

 

Д.ю.н., професор                                                                 А. М. Статівка 


