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КАФЕДРИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2018 РІК 

 

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: 

«Правове регулювання використання земель для ведення органічного 

землеробства», 2 друк. арк. 

Опубліковано  3 друк. арк. 

 

Монографія: 

Шульга М. В. Науково-теоретичний аналіз правових режимів категорій 

земель, окрім земель сільськогосподарського призначення. 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. 106–132 (1,1 друк. 

арк.). 

Стаття:  

Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shulga М. Legal principles of organic production in 

Ukraine: realities and prospects. Economics of agriculture. Volume 65. № 4. 2018 (Web 

of science) Переклад назви: Правові засади органічного виробництва в Україні: 

реалії та перспективи (0,3 д.а.). 

 

Тези: 

1. Шульга М. В. Современные земельно-правовые проблемы в Украине. 

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.) / Беларус. гос. ун-т; редкол.         

Т. И. Макарова (отв. ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 79–82 (0,2 друк. арк.). 

2. Шульга М. В. Аграрно-правове регулювання земельних відносин. 

Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних 

умовах: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і 

науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук 

України. Харків: Юрайт, 2018. С. 91–94 (0,2 друк. арк.).  
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3. Шульга М. В. До питання про правовий режим гідротехнічних споруд. 

Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 – 19 травня 2018 р.). Київ, 2018.     

С. 92–96 (0,2 друк. арк.). 

4. Шульга М. В. Сучасні земельно-правові проблеми в агросфері. Третє 

зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. 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. С. 74–76 (0,2 

друк. арк.). 

5. Шульга М. В. Щодо оцінки впливу на довкілля при веденні органічного 

землеробства. Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля: 

матер. Всеукр. круг. столу (м. Київ, 18 червня 2018 р.). Київ, 2018. С. 162–165 (0,2 

друк. арк.). 

6. Ігнатенко І.В., Шульга М.В. Земельно-правові аспекти містобудівної 

діяльності. Будівельне право: проблеми теорії і практики: Друга Міжнародна 

науково-практична конференція (6 грудня 2018 р.). Київ, 2018 (0,2 друк. арк.). 

7. Шульга М. В. Еколого-правові аспекти органічного землеробства. 

Малиновські читання – 2018: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 7 

грудня 2018 р.). Острог, 2018 (0,2 друк. арк.). 

8. Шульга М. В. Особливості правового режиму земель в межах сировинних 

зон. 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. 203–205 (0,2 друк. 

арк.). 

 

2. Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор: 
«Правове забезпечення диверсифікації сільських територій»,2 друк. арк. 

Опубліковано  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 



3 

 

 

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:  

9. 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.). 

10. 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.). 

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

устойчивого развития сельских территорий. Влияние межгосударственных 

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.). 

12. 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.). 

13. 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.). 

14. 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.). 

 

 

3. Лісова Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Особливості заходів правового забезпечення відновлення земель», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 5,0 друк. арк. 

 

Монографії:  
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1.Розділ 4. Підрозділ 4.6. колективної монографії “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. –  «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.). 

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 
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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. Туєва Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Правові засади реформування аграрних відносин», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,1 друк. арк. 

 

Підручники та навчальні посібники: 

1.Туєва О.М. Особливості правового регулювання аграрних відносин 

//Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін..; 

за ред. А.М. Статівки. Харків: Право, 2018. С.58- 74.(1,2 д.а.) 

2.Туєва О.М. Правовий статус особистих селянських господарств //Аграрне 

право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.; за ред. 

А.М. Статівки. Харків: Право, 2018.-  С. 214-237(1 д.а.) 

3.Аграрне право: посіб. для підгот. До іспиту / [В.М. Корнієнко,                 

Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ]; за заг. ред. А.М. Статівки,- 2-ге вид., перероб. 

І допов.- Харків : Право, 2018.- 202 с. (0,7 д.а.). 

Статті: 

1.Туєва О.М. Актуальні проблеми правової регламентації безпечності та 

якості органічної сільськогосподарської продукції. «Порівняльно-аналітичне 

право» Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». №3. 2018.- С.159 – 162 (0,6 д.а) 

Тези: 
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1.Туєва О.М.  Окремі правові аспекти якості та безпечності органічної 

сільськогосподарської продукції рослинництва. «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах»: Матеріали науково-

практичної конференції (м. Харків, 20 квітня 2018р.) / За заг. ред. проф.             

А.М. Статівки. Харків : Юрайт, 2018. С. 306-309 (0,2 д.а.). 

2.Туєва О.М. Правові аспекти сертифікації сільського зеленого туризму 

«Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть»: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 

2018р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Єрмоленка. Київ, 2018. С.170-173 (0,2 д.а) 

3.Туєва О.М. Правові питання якості  органічної  сільськогосподарської 

продукції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, 

екологічного та природо ресурсного права: теорія та практика»: матеріали 

науково-практичної конференції (м. Харків, 7 грудня 2018р.). Харків: 2018р. (0,2 

д.а) 

 

5. Корнієнко Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Правові засади становлення та розвитку сучасних аграрних відносин»,1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 4,0 друк. арк. 

 

Наукові статті: 

1.Kornienko Ganna, Mykola Chabanenko, Yulia Legeza. Assessement of the 

economic efficiency of it application at enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 

Riga. 2018. №3. P.123-132 (0,5 друк. арк.) “Baltic Journal of Economic Studies” 

індексується у міжнародних реферативних базах даних: Index Copernicus Directory 

of Open;  Access Journals (DOAJ); Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of 

Science; Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the 

Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS). 

Тези наукових доповідей: 

1.    Корнієнко Г.С. Аграрне право як стратегічна галузь права. 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. С. 77-81 (0.2 д.а.) 

2.Корниенко А.С. Правовое регулирование деятельности фермерских 

хозяйств в Республике Беларусь и Украине: 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.) / Белорус. гос. ун-т; редкол. Т.И. Макарова 

(отв.ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 260-262 (0,2 друк. арк.). 

3.Корнієнко Г.С. Особливості правового регулювання фінансової підтримки 

фермерських господарств. Розвиток аграрного, земельного та екологічного права 
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на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг. ред. проф. Єрмоленка. Київ, 2018.  С.131-134 

(0.2 д.а.). 

4.Корнієнко Г.С. Щодо правового статусу фермера у контексті 

інтеграційного розвитку України. Третє зібрання фахівців споріднених кафедр 

щодо обговорення стратегії еколюції аграрних, земельних, екологічних та 

природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України: 

матер. конф. (м. Одеса, 7-10 червня 2018 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова,            

Х.А. Григор'єва. Одеса: Вид. Дім «Гельветика», 2018.  С. 170-173 (0,2 друк. арк.). 

5.Корнієнко Г.С. Класифікація фермерських господарств за законодавством 

України. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, 

екологічного та природоресурсного права: теорія та практика матер. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 7 грудня 2018 р.) (0,2 друк. арк.). 

Підручники, навчальні посібники: 

  1.Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред.                  

А.М. Статівки. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2018. 202 с. (0,5 друк. 

арк.) 

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

2018. 412 с. (Розділ 7, Розділ 9 ) (2 друк. арк.) 

  

6.   Шарапова Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент: 

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

Опубліковано 4,6 друк. арк. 

 

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. – 722 с.  (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.). 
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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, г. 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. – Київ, 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. 

 

7. Корнієнко Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Проблеми вдосконалення аграрного законодавства України в умовах 

євроінтеграції», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,9 друк. арк. 

 

Підручник: 

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

С. 75-101 (Розділ 4 у співавторстві з В. В. Панченко) (0,5 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 

1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред.                         

А.М. Статівки. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2018. 202 с. (0,5 друк. 

арк.). 

Стаття: 
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1. Корнієнко В. М., Жушман Л. П. Напрямки подолання економічної і 

соціальної криз в сільському господарстві України. Порівняльно-аналітичне 

право. 2018. № 1. С. 170-172 (0,5 друк. арк.).  

Тези: 

1. Корнієнко В. М. Виробництво органічної сільськогосподарської 

продукції в Україні: окремі правові питання. Розвиток аграрного, земельного та 

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

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

С. 128–131 (0,2 друк. арк.). 

2. Корнієнко В. М. Деякі правові питання виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції в Україні. Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика: матер.  (м. Харків, 7 грудня 2018 р.). Харків, 2018 (0,2 друк. 

арк.). 

 

8. Гордєєв Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Правові проблеми охорони вод», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

 

Тези: 

1. Гордєєв В.І. Напрямки удосконалення законодавства про аквакультуру 

в Україні. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в 

сучасних умовах: збірник матер. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р., м. Харків, 

Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого). – Харків: Юрайт, 2018. – 0.3 друк. арк.  

2.  Гордєєв В.І. Щодо застосування та вдосконалення законодавства для 

ведення фермерського господарства. Сучасний стан та перспективи розвитку 

земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та 

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

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого). Харків: 2018. – 0,3 друк. арк.  

3. Гордєєв В.І. Правові проблеми поновлення договору оренди земельної 

ділянки. Теорія та практика сучасної юриспруденції: збірник тез ХVІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференція, м. Харків, 10 грудня 2018 року. – 

0,3 друк. арк. 

 

Велика Українська юридична енциклопедія 

1. Гордєєв В.І. Статті : Малі річки; Охорона малих річок. Велика 

Українська юридична енциклопедія. Т. 14 : Екологічне право / редкол.:                 

Ю. С. Шемшученко, А. П. Гетьман та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків: Право. 2018. – 0,7 друк. арк. 
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9. Курман Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Правовезабезпечення ведення альтернативних форм 

сільськогосподарського виробництва як основа його сталого розвитку»1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 29,5 друк. арк. 

 

Монографії: 

1. Курман Т.В. Теоретико-правові засади органічного сільського 

господарства в умовах забезпечення сталого розвитку // Актуальні проблеми 

правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

відносин в Україні: колект. моногр. / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. – 

Одеса: Видавн. Дім «Гельветика», 2018. С. 357-383. (1 друк. арк.) 

2. Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: 

проблеми правового забезпечення (рекомендовано до опублікування 23.11.2018 р.) 

(22 д.а.) 

 (Наукометричні бази Index Copernicus, РІНЦ тощо) 

Статті: 

1. Курман Т.В. Щодо поняття та ознак сільськогосподарського 

виробництва як аграрно-правової категорії. Наук. вісник Херсонського держ. ун-

ту. Серія «Юрид. науки». 2018. Вип. 1 Т. 1. С. 133-137 (0,5 д.а.) 

2. Курман Т.В. Теоретико-правовые основы органического сельского 

хозяйства в Украине. Legea si viata: Межд. научно-практ. прав. журнал. 2018.       

№ 7/2. С. 67-71 (0,5 д.а.) 

3. Курман Т.В. Правові засади використання біотехнологій в умовах 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Підприємництво, 

господарство і право. 2018. № 7. С. 97-102 (0,5 д.а.) 

4. Курман Т.В. Биотехнологии и устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства: проблемы правового обеспечения в 

Украине. Jurnalul juridic national: teorie si practica (Нац. юрид. журнал: теория и 

практика). 2018. № 4 (32). С. 103-107 (0,5 д.а.) 

5. Курман Т.В. Екологізація традиційного сільськогосподарського 

виробництва як засіб забезпечення його сталого розвитку: правові аспекти. 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 4. С. 95-99. (0,5 д.а.) 

6. Курман Т.В. Питання методології дослідження правових засад сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і суспільство. 2018. № 5.     

ч. 1. С. 132-137 (0,5 д.а.) 

Тези: 

1. Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва як 

пріоритетний напрям розвитку аграрно-правового регулювання. Пріоритетні 

напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матер. 
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наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред. А.М. Статівки. 

Харків: Юрайт, 2018. С. 72-77 (0,2 д.а.). 

2. Курман Т.В. Деякі дефекти законодавчого забезпечення органічного 

сільськогосподарського виробництва у тваринництві. Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матер. Міжнар. наук.-

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

НУБіП, 2018. С. 139-143 (0,2 д.а.) 

3. Курман Т.В. К вопросу о системе мер обеспечения устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства. 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.) / Белорус. гос. ун-т; редкол. Т.И. Макарова 

(отв.ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 265-267 (0,2 д.а.) 

4. Теоретико-правові питання використання біотехнологій в умовах 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Зб. матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еколюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України»: матер. конф.           

(м. Одеса, 7-10 червня 2018 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор'єва. 

Одеса: Вид. Дім «Гельветика», 2018.  С. 173-176 (0,2 д.а.) 

Підручники, навчальні посібники: 

1. 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.) 

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

412 с. (Розділ 1, параграф 3,4 Розділу 5, Розділ 12) (2 д.а.). 

 

10. Станіславський Валерій Петрович, кандидат юридичних наук, 

доцент: 

«Передумови виникнення енергетичного законодавства України та основні 

етапи його становлення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,5 друк. арк. 

 

Тези наукових доповідей: 

 1.Станіславський В.П. Розвиток енергетичного права та його вплив на 

довкілля: матеріали Всеукраїнського круглого столу «Земельне, екологічне, 

аграрне право: оцінка впливу на довкілля», Київ, 18 червня 2018 року / Київ: 2018. 

С.112-116 (0,3 друк. арк.). 

 2.Станіславський В.П. Зародження енергетичних відносини, в контексті 

розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Розвиток аграрного, земельного та екологічного 

права на зламі тисячоліть», Київ, 18–19 травня 2018 року, Національний 
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університет біоресурсів і природокористування України.Київ: 2018. С.164-170  

(0,3 друк. арк.). 

 3.Станиславский В.П. Публичные и частные интересы права собственности 

на энергетические ресурсы в контексте правового регулирования: материалы 

Международной научно-практической конференции «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права», Минск, Республика 

Беларусь, 26−27 апреля 2018 года, Белорусский государственный университет. 

Минск: 2018. (0,3 друк. арк.). 

 4.Станіславський В.П. Енергетичні відносини в контексті аграрного права: 

матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку 

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

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: 

2018. С.281-288 (0,3 друк. арк.). 

 5.Станіславський В.П. Основні напрямки розвитку енергетичного 

законодавства України: матеріали науково-практичної конференції «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 року, 

Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса: 2018. С.213-217 

(0,3 друк. арк.). 

Підручники, навчальні посібники: 

 1.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 друк. арк.) 

 2.Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. Харків: Право, 2018. 412 

с. (Розділ 13, параграф 1-4, 7, 8) (1,3 друк. арк.) 

 

11. Лисанець Олег Станіславович, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Проведення системного аналізу правового регулювання ринкових відносин 

у сфері сільськогосподарського призначення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

 

Статті: 

 1. Лисанець О.С. Поняття земельних прав та їх класифікація / Лисанець 

О.С. // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 

2018. №2. – С.176-178 [Електронний ресурс]. Режим доступу  www.pap.in.ua (0,4 

друк. арк.). 

 2. Лисанець О.С. Земельні права в системі прав людини і громадянина / 

Лисанець О.С. // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 

право». 2018. № 6/2017. – С.172-174 [Електронний ресурс]. Режим доступу  

www.pap.in.ua (0,4 друк. арк.). 
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Тези: 

 1. Лисанець О.С. Экологизация земельного права как одно из направлений 

его дальнейшего развития. Международная научно-практическая конференция 

«Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

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

апреля 2018). – Минск: Белорусский государственный университет, 2018.  С.145-

177(0,2 друк. арк.). 

 2. Лисанець О.С. Щодо питання кодифікації аграрного законодавства в 

Україні // Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах» (м. Харків, 20 квіт. 2018 р.) 

/за заг. ред. А.М. Статівки. – Харків; Юрайт, 2018. С. 205-208 (0,2 друк. арк.). 

 3. Лисанець О.С. Розвиток законодавства щодо використання земельних 

ділянок для городництва. Науково-практична конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного 

права: терія і практика» (м. Харків, 7 грудня), 2018 (0,2 друк. арк.). 

 4. Лисанець О.С. Щодо створення сімейних фермерських господарств. 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та 

практики: наукові дискусії» (м. Харків, 30 листопада – 1 грудня), 2018 (0,2 друк. 

арк.) 

 

12. Санніков Дмитро Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Економічне стимулювання суб’єктів земельних правовідносин» 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

 

Статті: 

1.  D.Sannikov.Development of Human Resources of Agro-Industrial Complex. 

Journal of Applied Economic Sciences // Alexey Nedelkin, Sergey Novikov, Valery 

Titov and other Volume XII Issue 7 (53) Winter 2017 ISSN-L 1843 - 6110 ISSN 2393 – 

5162 http://cesmaa.org/Docs/JAES%20Winter%20XII%207(53)2017.pdf, 2133р. 

(Р.1932-1943); (0,5 д.а.). 

2. D. Sannikov/ Importance of the Caspian Countries for the European Union 

Energy Security. Aigerim Ibrayeva, Dmitriy V. Sannikov, Marsel A. Kadyrov and other 

International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 8(3), 326р. Р.150-159. (0,5 

д.а.). 

Тези: 

1. Використання земель для виробництва органічної продукції. 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. 263–268(0,25 д.а.). 
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2. Некоторые вопросы стимулирования участников земельных 

отношений. Влияние межгосударственных 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.(0,25 д.а.) 

 

13. Хомінець Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент: 

«Правове забезпечення раціонального використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Статті:  

1.Хомінець С. В. Особливості правового режиму земельних ділянок, що 

використовуються для виробництва органічної продукції садівництва. Право і 

суспільство. – 2018. – № 2. – С. 116 – 122. (0,5 д. а.). 

2.Статті до Великої української юридичної енциклопедії:  

2.1 Забруднення, засмічення, псування земель // Велика українська 

юридична енциклопедія (стаття знаходиться в редакції) (0,2 д. а.). 

2.2. Деградація земель // Велика українська юридична енциклопедія 

(стаття знаходиться в редакції) (0,3 д. а.). 

2.3 Охорона ґрунтів // Велика українська юридична енциклопедія (стаття 

знаходиться в редакції) (0,3 д. а.). 

Тези: 

1.Хомінець С. В. Академічна доброчесність – запорука якості сучасної 

юридичної освіти / Академічна доброчесність: виклики сучасності / збірник 

наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, 

Варшава, 1 – 13 жовтня 2018 р.) – Варшава:  Інститут Міжнародної академічної та 

наукової співпраці, Духовна Академія Університету Кардинала Стефана 

Вишинського, польська Фундація ADD, 2018. С. 74 – 79 (0,2 д. а.); 

2.Хомінець С. В. Правові питання запобігання деградації земель/ Сучасний 

стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природо 

ресурсного права: теорія та практика :  збірник матеріалів науково-практичної 

конференції (7 грудня 2018 р.) / за ред. Шульги М. В. – Харків: «Доміно», 2018.     

С. 227 – 230 (0,2 д. а.); 

 

14. Панченко Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент: 

«Економіко-правові аспекти державної аграрної політики», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,3 друк. арк. 

 

Підручники, навчальні посібники 
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1.Панченко В. В. Аграрне законодавство / Панченко В. В. // Аграрне право : 

підручник за ред. А. М. Статівки. – Харків : Право, 2018. – С. 75-102 (1др.арк.). 

2.Панченко В. В. Правове регулювання виробництва продукції 

тваринництва / Панченко В. В. // Аграрне право : підручник за ред. А. М. Статівки. 

– Харків : Право, 2018. – С. 316-344 (1,5 др.арк.). 

3.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 др.арк.). 

Тези: 

1.Панченко В.В. Система розвитку аграрного сектору «аграрна освіта - 

аграрна наука – аграрне виробництво» в Україні: організаційно-правові аспекти / 

Панченко В.В. // Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в 

сучасних умовах : матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 20 квіт. 2018р.) / за 

заг. ред. А. М. Статівки. -Харків : Юрайт, 2018. С. 236-239 (0,3 др. арк.). 

2.Панченко В.В. Деякі організаційно-правові питання щодо агроінновацій / 

Панченко В.В. // 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. –Київ, 2018. С. 151-

154. (0,3 др.арк.). 

3.Панченко В.В. Инвестиционный процесс в аграрном секторе Украины в 

условиях экономической интеграции / Панченко В.В. /. Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права» : материалы 

Международной научно-практической конференции (Минск, Республика 

Беларусь, 26−27 апреля 2018 года) / Белорусский государственный университет 

Юридический факультет Кафедра экологического и аграрного права, Минск, 2018 

(0,2 др.арк.). 

4.Панченко В. В. Бджільництво в Україні: організаційно-правові питання / 

Панченко В.В.Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, 

екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»: матеріали наук.-

практичн. конф. (Харків, 7 груд. 2018 р.) / за заг. ред. М. В. Шульги. – Харків, 2018 

(0,3 др.арк.). 

 

15. Самсонова Яна Олексіївна, кандидат юридичних наук, асистент: 

« Окремі аспекти державно-правового регулювання сільського 

господарства», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,5 друк. арк. 

Підручники: 

1.Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій 

та ін. ; за заг. ред. А.М. Статівки. / Я.О. Самсонова: параг. 5 «Правове 

регулювання виноградарства», параг. 6 «Правове регулювання 
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цукробуряківництва» розд. 13; розд. 14 «Правове регулювання виробництва 

продукції аквакультури». – Харків: Право, 2018. – 412 с. 

2.Аграрне право: посіб. для підг. до іспиту / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, 

І.М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. А.М. Статівки – 2-е видання, перероб. та допов. – 

Харків: Право, 2018. – 202 с. 

Статті: 

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. Аграрне право як комплексна та самостійна правова 

реальність. Пріоритетні напрямки розвитку аграрного законодавства і права в 

сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) 

Харків: Юрайт, 2018. С. 259-263 - 0,2 друк. арк. 

2. Самсонова Я.А. Правовые аспекты развития органического производства 

в Украине в условиях евроинтеграции. Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права: международная научно-практическая 

конференция (26-27 апреля 2018 г.). Минск: Белорусский государственный 

университет, 2018. – С. 276-278. – 0,2 друк. арк.   

3. Самсонова Я.О. Проблеми розвитку аграрних відносин в процесі правової 

акультурації. Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі 

тисячоліть: матеріали міжнародної наук.-практик. конференції ( 18-19 травня 

2018 р.). Київ, 2018. С. 158-162. - 0,2 друк. арк.   

 

16. Покальчук Михайло Юрійович, кандидат юридичних наук, 

асистент: 

«Правове становище допоміжних суб’єктів у системі аграрного права»,1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 3,4 друк. арк. 

 

Підручники, навчальні посібники: 

1. Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій 

та ін., за ред. А.М. Статівки. – Харків: Право, 2018. – 416 с. – (1,2 др.арк.) 

2. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [В.М. Корнієнко, Г.С. 

Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А.М. Статівки. – 2-е вид., перероб. і 

допов. – Харків: Право, 2018. – 202 с. – (0,7 др. арк.). 

Статті: 

1.Покальчук М.Ю. Правові аспекти діяльності агрохолдингів в Україні 

поряд з іншими типами сільськогосподарських підприємств // Електронне 

науково-фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
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національний університет», 2018., № 4. С. 214-216. URL: 

http://www.pap.in.ua/4_2018/61.pdf – (0,8 др. арк.). 

Тези: 

1. Покальчук М.Ю. Поняття суб’єктів аграрного права як ознака 

самостійності аграрного права / М. Ю. Покальчук // Пріоритетні напрямки 

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. – С. 249-254. – (0,25 др. арк.) 

2. Покальчук М.Ю. Правові питання створення сімейних фермерських 

господарств без статусу юридичної особи / М. Ю. Покальчук // Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного 

права: теорія та практика: матеріали наук.-практич. конф. (Харків, 7 груд. 2018 р) / 

за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків: Юрайт, 2018. – С. ХХХ-ХХХ. – (0,25 др. арк.) 

 

17. Лушпаєв Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, 

асистент: 

 «Правова регламентація використання ГМО при виробництві 

сільськогосподарської продукції та харчових продуктів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,55 друк. арк. 

 

Підручники: 

1.Лушпаєв С.О. Продовольча безпека як об’єкт правового регулювання. 

Принципи продовольчої безпеки України. Аграрне право : підручник /                        

В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ; за ред. А.М. Статівки. Харків 

: Право, 2018. С. 102-108, 0,35 друк. арк. 

Навчальні посібники:  

1.Лушпаєв С.О. Правове забезпечення продовольчої безпеки України як 

складова державної аграрної політики. Аграрне право : посіб. для підготов. до 

іспиту / [В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред.         

А.М. Статівки. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2018. С. 87, 0,05 друк. 

арк. 

Статті: 

  1.Лушпаєв С.О. Особливості ведення органічного сільського господарства 

за законодавством окремих зарубіжних держав. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. Вип. 1. Т. 1. С. 142-144, 

0,45 друк. арк.  

   2.Лушпаєв С.О. Новели правового становища сімейного фермерського 

господарства. Підприємництво, господарство і право. № 10. 2018. С. 104-107, 0,5 

друк. арк. 

Тези: 

http://www.pap.in.ua/4_2018/61.pdf%20–%20(0,8
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1. Лушпаєв С.О. Правові питання державної підтримки  сімейних 

фермерських господарств. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства 

і права в сучасних умовах : матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 

р.) / за ред. А.М. Статівки. Харків : Юрайт, 2018. С. 211-214, 0,2 друк. арк. 

 

18. Кульчій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
«Організаційно-правове забезпечення сталого розвитку сільських територій 

через призму державної аграрної політики України та Спільної аграрної політики 

Європейського Союзу», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 5,41 друк. арк. 

Монографії: 

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. 260-284 с. (1,3 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Кульчій І. М. Експорт сільськогосподарської продукції України в умовах 

євроінтеграції: правові реалії та перспективи. Проблеми законності. Харків. 2018. 

Вип. 142. С. 158-168 (0,89 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Кульчій І. М. Інтеграційні відносини у сфері розвитку сільського 

господарства та сільських територій як складова предмета аграрного права. 

Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних 

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

А.М. Статівки. Харків: Юрайт, 2018. С.196-201 (0,23 друк. арк.) 

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

устойчивого развития сельских территорий Украины: 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.) / Белорус. гос. ун-т; редкол.      

Т.И. Макарова (отв.ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 281-284 (0,23 друк. арк.). 

3. Кульчій І. М. Розвиток сільських територій як складова державної 

аграрної політики: правові реалії та перспективи. 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. Київ, 2018. С.134-139. (0,25 друк арк.). 

4. Кульчій І.М. Диверсифікація експорту сільськогосподарської продукції 

України в умовах євроінтеграції: проблеми правового забезпечення Третє 

зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еколюції 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 
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інтеграційного розвитку України: матер. конф. (м. Одеса, 7-10 червня 2018 р.) / 

відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор'єва. Одеса: Вид. Дім «Гельветика», 2018.  

С. 170-173 (0,2 друк. арк.). 

5. Кульчій І. М. Аналіз аграрного законодавства України у сфері експорту 

сільськогосподарської продукції. Сучасний стан та перспективи розвитку 

земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та 

практика матер.наук.-практ. конф.(м. Харків, 7 грудня 2018 р.) (0,17 друк. арк.). 

Підручники, навчальні посібники: 

1.  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 друк. арк.). 

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

412 с. (Розділ 16, параграф 3,4 Розділ 17, параграф 2, 4 ) (1,44 друк. арк.) 

 

19. Ігнатенко Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

асистент: 

«Зміст та обсяг повноважень місцевих рад у сфері земельних відносин», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 4,5 друк. арк.  

 

Статті: 

1.Ігнатенко І. В. Правові аспекти децентралізації влади у сфері земельних 

відносин. Слово національної школи суддів (загальнодерж. наук.-практ. та наук.-

метод. вид). 2017. № 4 (21). С. 62-75 (0,5 д.а.). 

2.Ігнатенко І. В. Правові аспекти моніторингу земель у процесі 

містобудівної діяльності. Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. 2018. № 1. С. 117-127 (1 д.а.). 

3.Ignatenko I. Decentralization of the powers of local councils in the sphere of 

land relations. Journal of Geography, Politics and Society. 8(4)/2018. P. 5-12. (0,5 д.а.) 

Ігнатенко І.В. Правові аспекти рекультивації земель у процесі містобудівної 

діяльності в населених пунктах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 

2018. № 2. С.48-52 (0,5 д.а.). 

4.Ignatenko I., Fedchyshyn D. Protection of land ownership of foreigners in 

Ukraine. Juridical Tribune. Volume 8, Special Issue, October 2018. P. 27-38. (0,5 д.а.) 

5.Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shulga М. Legal principles of organic production 

in Ukraine: realities and prospects. Economics of agriculture. Volume 65. № 4. 2018 (в 

редакції 0,5 д.а.). 

Тези: 

  1. И.В. Особенности контроля за использованием и охраной земель в 

населенных пунктах. Влияние межгосударственных интеграционных процессов на 

развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права: 
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тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. 

ун-т; редкол.: Т.И. Макарова (отв. ред.). Минск: БГУ, 2018. 161-163 (0,2 д.а.). 

2.Ігнатенко І.В. Правові аспекти сільськогосподарського використання 

земель у межах населених пунктів. Пріоритетні напрями розвитку аграрного 

законодавства і права в сучасних умовах: матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 

20 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. А.М. Статівки. Харків: Юрайт, 2018. С. 176-179 (0,2 

д.а.). 

3.Ignatenko I. Legal issues concerning land use patterns when foreigners manage 

agribusiness in Ukraine. International Multidisciplinary Conference «Science and 

Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and 

Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 3. Wolomin: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 146-148 (0,2 д.а.). 

4.Ігнатенко І.В., Шульга М.В. Земельно-правові аспекти містобудівної 

діяльності. Будівельне право: проблеми теорії і практики: Друга Міжнародна 

науково-практична конференція (м. Київ 6 грудня 2018 р.). Київ, 2018 (в редакції 

0,2 д.а.). 

5.Ігнатенко І.В. Деякі правові питання охорони земель. Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного 

права: теорія та практика: науково-практична конференція (7 грудня 2018). Харків, 

2018 (в редакції 0,2 д.а.). 

 

20. Савельєва Олена Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент: 

 Опубліковано 1,5 друк. арк. 

 

Навчальний посібник: 

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

ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2018. 202 с. (0,5 д.а.). 

Тези: 

1. Савельєва О. М. Агроінформація в механізмі правового регулювання  

сталого розвитку агросфери України. 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. 254–258 (0,2 

друк. арк.). 

2. Савельєва О. М. Теоретико-правові аспекти ведення агробізнесу в 

умовах сталого розвитку України. Розвиток аграрного, земельного та 

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

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

154–158 (0,2 друк. арк.). 

3. Савельева Е. Н. Актуальные правовые проблемы развития агробизнеса в 

Украине в условиях евроинтеграции. Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 
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природоресурсного и энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-практ. 

конф., г. Минск, 26-27 апр. 2018 г.) / Беларус. гос. ун-т; редкол. Т. И. Макарова 

(отв. ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 274–276 (0,2 друк. арк.). 

4. Савельєва Е. Н. Современные тенденции развития аграрных 

информационных правоотношений в Украине. Проблемы правового регулирования 

общественных отношений: теория законодательство, практика: матер. республ. 

науч.-практ. конф. (г. Брест, Республика Беларусь, 23 ноября 2018 г.). Брест, 2018 

(0,2 друк. арк.). 

5. Савельєва О. М. Передумови розвитку інформаційних правовідносин в 

агросфері. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, 

екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: матер.  

(м. Харків, 7 грудня 2018 р.). Харків, 2018. С. 163-165 (0,2 друк. арк.). 

 

 21.Золотарьова Дар`я Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

асистент: 

«Актуальні питання використання земель для проведення розвідувальних 

робіт» 

Опубліковано 7,6 друк. арк. 

 

Монографія: 

Золотарьова Д. М. Правові засади використання земель для проведення 

розвідувальних робіт : монографія / Д. М. Золотарьова; під заг. ред. проф. 

М. В. Шульги. – Харків: Вид-во Фінарт, 2018 – 176 с. (7 д.а.). 

Тези: 

1.Золотарьова Д. М. Перспективи реформування земельних та аграрних 

відносин / Д. М. Золотарьова // 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 р. – С. 172-175 

(0,2 д.а.). 

2.Золотарёва Д.М. Некоторые правовые проблемы формирования 

минерально-сырьевой базы Украины. Влияние межгосударственных 

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.). Минск: БГУ, 2018. 161-163 (0,2 д.а.). 

3.Золотарьова Д.М. Деякі особливості припинення права тимчасового 

користування землями для проведення розвідувальних робіт. Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного 

права: теорія та практика: науково-практична конференція (7 грудня 2018). Х., 

2018 (в редакції 0,2 д.а.). 
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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 21 науковець, які виконували 

наукові розробки в рамках плану науково-дослідницької роботи кафедри на 2018 

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: 

 В результаті виконання НДР  проф. Шульгою М.В. було отримано, 

зокрема, такі наукові результати: 

– з’ясовано параметри придатності основних типів ґрунтів для ведення 

органічного землеробства; 

– запропоновано правові заходи щодо прискорення земельної реформи в 

Україні, доведено необхідність проведення: 1) інвентаризації всіх земель в 

Україні; 2) розробки пакету законодавчих актів, що регулюють скасування 

мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, які 

використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;  

3) заходів, пов’язаних з усуненням надмірної концентрації владних повноважень в 

центральних органах виконавчої влади, що здійснюють державне управління в 

сфері використання та охорони земель; 4) актуалізації до сучасних вимог 

моніторингу використання і охорони земель; 

– визначено, що правовому режиму земель спеціального 

несільськогосподарського призначення притаманні певні особливості: а) вони  

виступають просторово-операційним базисом для розміщення об’єктів і споруд 

різного господарського призначення; б) зазвичай вони є непридатними для 

ведення сільського або лісового господарства або є угіддями гіршої якості; 

в) здебільшого спеціальною несільськогосподарською діяльністю на цих землях 

займаються юридичні особи (підприємства, установи і організації); г) вони 

використовуються з метою, зумовленою діяльністю розташованих на них об’єктів; 

д) переважно шкідливий характер виробничої діяльності розташованих на них 

підприємств, що у багатьох випадках вимагає створення  спеціальних захисних 

зон; е) розвиток науково-технічного прогресу зумовлює виникнення нових форм 

цільового використання даних земель (атомні електростанції, телецентри, 

аеропорти та ін.); 
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– уточнено правовий режим земель водного фонду. 

Наукова новизна отриманих результатів проф. Статівки А.М.: 

- доведено публічно-приватний характер аграрного права як правової галузі; 

- розроблено пропозиції вдосконалення аграрного законодавства в сфері 

розвитку сільського туризму в Україні; 

Доц. Лісовою Т.В. 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. 

Доц. Гордєєвим В.І. запропоновано шляхи удосконалення водного 

законодавства України щодо охорони та відтворення водних ресурсів.  

Наукова новизна НДР доц. Туєвої О.М. визначається тим, що у статтях та 

тезах здійснено аналіз правового регулювання відносин у сфері забезпечення 

безпечності та якості органічної сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано 

необхідність вдосконалення чинного законодавства щодо правил та методів 

виробництва органічної продукції. Зроблено висновок про те, що показники якості 

та безпечності органічної сільськогосподарської продукції мають бути відмінними 

від показників звичайної, традиційної продукції і носити чітко визначений 

нормативний зміст. Досліджено окремі правові аспекти державного регулювання у 

сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції. У 

розділах підручника проаналізовані особливості правового регулювання аграрних 

відносин. Визначені основні складники сучасної аграрної реформи, завданням якої 

є створення  багатоукладної системи аграрного господарювання, здатної 

забезпечити продовольчу безпеку держави та створити надійну економічну основу 

соціально-економічного розвитку села. 

У процесі проведення науково-дослідної роботи доц. Шараповою С.В. 

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; 

Доц Корнієнко Г.С. визначено, що сучасні аграрні відносини набувають 

розвитку за участю такого суб’єкта господарювання як –  фермерські 

господарства. Особливу увагу слід приділити державній підтримці фермерських 

господарств, оскільки, як показує практика, належній підтримці заважає складний 

та непрозорий механізм отримання коштів із державного бюджету. З’ясовано, що 

сьогодні існує реальна потреба у правовому визначенні поняття «фермера», в тому 

числі на законодавчому рівні. З цією метою пропонується прийняти зміни до 

Закону України «Про фермерське господарство». Досліджено правове 
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забезпечення відносин за участю фермерських господарств та запропоновано їх 

класифікацію за законодавством України; 

 Наукова новизна отриманих результатів доц. Станіславського В.П. полягає 

у визначені правового поняття та ознак енергетичних права України. З’ясовано, 

що сьогодні структура енергетичного законодавства України, нормами якої 

регулюють суспільні відносини, що виникають в сфері енергетики, створення, 

використання та трансформації енергії як рухомої сили забезпечення енергетичної 

безпеки, задоволення потреб суспільства і створення умов для підтримки його 

життєдіяльності, складається з норм національного законодавства, до якого 

входять закони та інші нормативно-правові акти підзаконного характеру, норм 

міжнародного законодавства, норм Європейського законодавства, через призму 

адаптації національного законодавства до Європейського. Наявність великої 

кількості зв’язаних законодавчих нормативних актів щодо енергетики та 

енергетичних ресурсів, упорядкованого комплексу регулюючих ними суспільних 

відносин у життєво важливій для людини та суспільства сфері створює теоретичну 

та практичну основу для розгляду цього комплексу правовідносин, як 

відповідного енергетичного законодавства або енергетичного права, з 

відповідними специфічними нормами права та правовими інститутами. 

 Досліджено правове забезпечення, яке залежить від того, що стоїть в 

пріоритеті реалізації національної енергетичної політики, встановлення ступеня 

участі держави в управлінні розвитку енергетиці, створення стабільного і 

сприятливого правового середовища для вітчизняних і іноземних інвесторів, то і 

отримує свій більш інтенсивний розвиток або приватноправові відносини у сфері 

енергії, або публічно-правові, які в кінцевому підсумку відображають публічні та 

приватні інтереси права власності і інші майнові права на енергетичні ресурси. 

 Наукова новизна отриманих результатів доц. Корнієнко В.М. полягає, 

зокрема, в тому, що запропоновано шляхи вдосконалення чинного аграрного 

законодавства в сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції. 

Доц. Санніковим Д.В. вперше: 

- обґрунтовано необхідність додаткового правового регулювання відносин щодо 

підготовки, залучення та праці фахівців у галузі АПК. Обґрунтована важливість та 

необхідність економічного стимулювання майбутніх фахівців у галузі 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення; 

- визначений правовий режим використання природних ресурсів каспійського 

регіону, вплив такого використання на національну та економічну безпеку 

України; 

- сформульовані основні напрями подальшого розвитку законодавства у сфері 

використання земель для ведення органічного землеробства. 

Дістали подальшого розвитку: 

- положення щодо посилення ролі економічного впливу на учасників земельних 

правовідносин; 



25 

 

 

- наукові підходи щодо розуміння стимулів та стимулювання у праві. 

Наукова новизна отриманих результатів доц. Лисанця О.С.: визначено 

поняття та правові ознаки ринкового обігу земель сільськогосподарського 

призначення. Проведено аналіз правових ознак ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Досліджено питання ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення; 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Лушпаєва С.О. полягає у 

наступному 1) формами законодавчих актів окремих зарубіжних держав у сфері 

ведення органічного сільського господарства є закони (Республіка Казахстан, 

Республіка Молдова, Азербайджанська Республіка), регламенти (ЄС), програми 

(США), стандарти (Австралія); 2) Зазначимо, що актуальною вимогою сьогодення 

є закріплення в Законі України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» додаткової державної фінансової підтримки для сімейних фермерських 

господарств, зареєстрованих як юридичних осіб і організованих на основі 

діяльності фізичної особи-підприємця; 3) особливостями державної реєстрації та 

підтримки, оподаткування сімейних фермерських господарств є: наявність права 

власності або права користування земельною ділянкою як умова державної 

реєстрації; надання додаткової підтримки на сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; сільськогосподарським 

товаровиробником – платником єдиного податку 4 групи. 

Ас. Панченко В.В. визначено актуальні економіко-правові аспекти державної 

аграрної політики щодо агроінновацій та інвестиційного процесу в аграрному 

секторі економіки в умовах економічної інтеграції; проаналізовано та узагальнено 

аграрне законодавство та запропоновано систему розвитку аграрного сектору 

«аграрна освіта є аграрна наука – аграрне виробництво»; розглянуто правове 

регулювання виробництва продукції тваринництва та надано пропозиції щодо 

вдосконалення організаційно-правового врегулювання галузі бджільництва; 

Наукова новизна доц. Хомінець С.В. визначається актуальністю теми та 

недостатністю наукових розробок стосовно правового регулювання у сфері 

раціонального використання і охорони земель сільськогосподарського 

призначення у сучасних умовах. 

Ас. Ігнатенко І.В. встановлено, що сьогодні на законодавчому рівні значно 

розширені повноваження  органів місцевого самоврядування в галузі земельних 

відносин. Але все ж таки ці зміни лише започатковують впровадження Концепції 

реформування. Необхідно продовжувати і в подальшому впроваджувати в життя 

шляхом нормативного закріплення і внесення змін до чинного законодавства. На 

сьогодні місцеве самоврядування відносно управління земельними ресурсами 

здійснюється тільки в межах адміністративно-територіальних одиниць (населених 

пунктів). Існуючий підхід не відповідає практиці іноземних країн. В них місцеве 

самоврядування реалізується в межах адміністративно-територіальних одиниць, у 

тому числі й на первинному рівні, що об’єднують як безпосередньо територію 
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населеного пункту, так і суміжну територію. Зроблено висновок щодо 

необхідності надання всієї повноти владних повноважень органам місцевого 

самоврядування для управління землями. Досягти цього можна в результаті 

децентралізації управління, дотримання принципу повсюдності місцевого 

самоврядування. Це дозволить адміністративно-територіальним одиницям мати у 

власному активі змістовний ресурс (землі за межами населених пунктів), а також 

потрібні інструменти управління щодо його ефективного застосовування. Для 

забезпечення реалізації принципу повсюдності необхідно також застосовувати 

принцип субсидіарності, відповідно до якого управлінські рішення в державі 

приймаються на якомога нижчому рівні, а верхні ланки управління вдаються до 

будь-яких управлінських дій тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефективнішими 

за відповідні дії нижчих ланок. Отже, згідно з цим принципом районним та 

обласним радам передаються повноваження щодо управління лише ті, які не 

можуть бути реалізовані міськими, сільськими і селищними радами, а не навпаки, 

які діють нині. Крім того, повноваження органів державної влади у сфері 

регулювання земельних відносин мають бути передані органам місцевого 

самоврядування не всіх рівнів, а головним чином органам місцевого 

самоврядування базового рівня, якими є ради об’єднаних територіальних громад. 

Ас. Кульчій І.М. було визначено, що сталий розвиток сільських територій 

передбачає комплексний розвиток економічної, соціальної та екологічної сфер 

села, які повинні перебувати у взаємодії і взаємозв’язку для того, щоб 

використання природних ресурсів сільських територій задовольняло потреби 

нинішнього покоління та здійснювалося без шкоди для можливості майбутніх 

поколінь задовольняти власні потреби. З’ясовано, що сьогодні існує реальна 

потреба у правовому визначенні основних засад державної аграрної політики, в 

тому числі у сфері сталого розвитку сільських територій. З цією метою 

пропонується прийняти Єдину комплексну стратегію та план дій розвитку 

сільського господарства та сільських територій в Україні та розпочати її 

реалізацію, якою передбачено спрямовувати підтримку розвитку сільського 

господарства та сільської місцевості за важливими напрямками. Крім того, 

доцільно узгодити Концепцію розвитку сільських територій та План її виконання 

задля ефективної реалізації. Досліджено правове забезпечення експорту 

сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції. З’ясовано, що 

правовою основою регулювання експорту сільськогосподарської продукції на 

європейський ринок є значна нормативно-правова база, яка включає національне 

аграрне законодавство та законодавство ЄС. Запропоновано аграрне 

законодавство України у цій сфері класифікувати на загальне та спеціальне. 

Спеціальне пропонується диференціювати за суб’єктами та за об’єктами 

правовідносин у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Законодавство, 

яке регулює порядок ввезення сільськогосподарської продукції до країн ЄС 

пропонується класифікувати на загальне - законодавство ЄС, яке спрямоване на 

правове врегулювання спільної аграрної політики ЄС; спеціальне – закріплює 
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вимоги до виробництва переробки та реалізації окремих видів 

сільськогосподарської продукції. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Савельєвої О.М. полягає, 

зокрема, в наступному: визначено правові ознаки категорії «агробізнес»; 

встановлено юридичні передумови розвитку агробізнесу в Україні; уточнено 

структуру аграрних інформаційних правовідносин. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Самсонової Я.О. полягає: на 

основі аналізу національного законодавства у сфері здійснення окремих напрямів 

сільськогосподарської діяльності, зокрема виноградарства, цукробуряківництва та 

аквакультури визначено особливості  їх правового забезпечення, досліджено 

недоліки законодавства, які стримують ефективне функціонування цих галузей та 

розроблено механізми їх подолання. Наголошено на доцільності включення 

земельних ділянок малого виробництва виноробної продукції під виноградними 

насадженнями до об’єктів оподаткування єдиним податком четвертої групи. 

Досліджено особливості правового забезпечення виробництва 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 його функціонування, а також відсутність 

пріоритетності державної підтримки органічного сільського господарства. 

Ас. Покальчуком М.Ю. визначено актуальні правові проблеми створення та 

функціонування допоміжних суб’єктів аграрного права. Здійснено аналіз 

аграрного законодавства та запропоновано систему розвитку аграрного сектору 

економіки. Окрема увага приділена дослідженню правового становища аграрних 

холдингових компаній в Україні. Окремим об’єктом дослідження послугували 

сімейні фермерські господарства. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Золотарьової Д.М. в 

наступному: встановлено, що через складне становище економіки держави, яке 

зумовлює недостатні обсяги проведення геологознімальних, пошукових та інших 

розвідувальних робіт, темпи та обсяги відтворення власної мінерально-сировинної 

бази не відповідають потребам країни. Недостатні обсяги проведення названих 

робіт в сучасних умовах зумовлені не тільки складним становищем економіки 

держави, а й недосконалим організаційно-правовим механізмом надання та 

використання відповідних земельних ділянок для геологічного вивчення надр. 

Подальше зволікання із вжиттям дієвих заходів зумовить нестачу деяких видів 

власної мінеральної сировини, зниження рівня захисту національних інтересів. 

Земельний кодекс України присвячує регламентації відносин щодо використання 

земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт лише одну ст. 97. Серед 

проблем, пов’язаних із реалізацією положень цієї статті, слід виокремити: 

відсутність чітких законодавчо визначених підстав, умов та процедури 

виникнення прав на земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт; 

необґрунтовано тривалі строки набуття цих прав; складність визначення і 
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формалізації як меж, так і стану земельної ділянки, на якій будуть проводитись 

розвідувальні роботи, та інші. Ситуація ускладнюється відсутністю належного 

теоретичного обґрунтування земельно-правових приписів, які мають регулювати 

суспільні відносини, пов’язані з реалізацією права на проведення розвідувальних 

робіт. Йдеться, зокрема, про визначення правової природи даного виду права 

землекористування, встановлення особливостей, пов’язаних з виникненням, 

здійсненням, припиненням та наслідками його реалізації. Підсумовуючи 

вищевикладене можна зробити висновок про те, що організаційно-правовий 

механізм набуття та використання земельних ділянок для зазначених потреб має 

бути чітко і повно врегульованим з тим, щоб забезпечував гарантії земельних прав 

суб’єктів та можливість здійснювати розвідувальні роботи у максимально стислі 

строки. Встановлена законодавством процедурна складність виникнення прав на 

земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт має бути спрощена шляхом 

внесення змін та доповнень до ст. 97 ЗК України щодо: а) попереднього 

погодження земельного питання з носієм земельних прав, в межах земель якого 

будуть проводитись розвідувальні роботи, та органом, який здійснює державний 

контроль за використанням та охороною земель; б) встановлення строку розгляду 

землевласником або землекористувачем відповідного подання (звернення) 

підприємств, установ та організацій щодо укладення угоди на проведення ними 

розвідувальних робіт в межах п’ятнадцяти днів з моменту одержання такого 

подання (звернення); в) можливості використання земельної ділянки на умовах 

укладеної угоди у випадку переведення розвідувальної свердловини у категорію 

видобувних на період відведення у встановленому порядку земельної ділянки для 

видобування корисних копалин та оформлення прав на неї. 

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1.Участь кафедри в законотворчої 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 

Проф. Шульга М.В.  та доц. Корнієнко Г.С. підготували науковий висновок 

щодо доцільності внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України, які стосуються стимулювання створення та 

діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у 

сфері земельних відносин, передбачених законопроектом. 

Доц. Санніковим Д.В. підготовлено науковий висновок по проекту Закону 

України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та Водного кодексу 

України щодо сприяння розвитку торфовидобувної галузі». 

2.2. Кафедра в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 
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Верховного Суду участі не брала. 

2.3. Зав. каф., д.ю.н., проф. Шульга М.В. є членом Науково-

консультативної ради Верховного Суду. 

2.4. Відповіді на запити Верхового Суду, Вищих спеціалізованих судів 

України Доц. Гордєєв В.І.  та проф. Шульга М.В. підготували: 

1.Науковий висновок на запит Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді відповідно до Ухвалу Верховного Суду від 11 травня 2018 року 

по справі №532/384/16-ц щодо застосування у подібних правовідносинах норм 

матеріального права, а саме статей 210, 627, 628 частини першої статті 631 

Цивільного кодексу України та статей 18, 20 Закону України «Про оренду землі» 

(спільно професор Шульга М.В.) – червень 2018 р.  

2.Науковий висновок на запит Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді від 04 жовтня 2018 року по справі №3 2/563 щодо застосування 

норм права, питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд 

Великої Палати Верховного (спільно професор Шульга М.В.) – листопад 2018 р. 

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 20 квітня 2018 року організовано та проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Пріоритетні напрями розвитку аграрного 

законодавства і права в сучасних умовах». 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. 

7 грудня 2018 року організовано конференцію спільно з кафедрою 

екологічного права «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, 

аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика» 

2.7. Участь викладачів у конференціях  
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Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

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.) 

 

11 

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.) 

 

7 

3 «Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на 

развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и 

энергетического права» (г. Минск, 

БГУ, 26-27 апр. 2018 г.) 

 

14 

4 ІІ Харківський міжнародний 

юридичний форум «Агробізнес 

2018: юридичні засоби для 

вирішення актуальних питань» (м. 

Харків, 28 вересня 2018 р.) 

 

9 

5 International Multidisciplinary 

Conference «Science and Technology 

of the Present Time: Priority 

Development Directions of Ukraine 

and Poland» (Wołomin, Polska, 19–20 

października, 2018) 

1 

6 Будівельне право: проблеми теорії і 2 
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практики: міжнародна науково-

практична конференція (Київ,  6 

грудня 2018 р.) 

7 Республиканская научно 

практическая конференция 

«Проблемы правового 

регулирования общественных 

отношений: теория 

законодательство, практика»           

(г. Брест, Республика Беларусь, 23 

ноября 2018 г.) 

1 

Всеукраїнські 

1 «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в 

сучасних умовах» (м. Харків, 

Нац.юрид. ун-т, 20 квітня 2018 р.) 

17 

2 «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.) 

17 

3 ІІІ щорічна «Аграрна юридична 

конференція» (м. Київ, 31жовтня 

2018р.) 

3 

4 Круглий стіл за участі та сприяння 

представників Проекту USAID 

«Підтримка аграрного і сільського 

розвитку», Світового банку та ВГО 

«Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих 

служб України», підтримки 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 

«Підвищення ефективності 

управління земельними ресурсами в 

аграрній сфері. Можливості та 

інструменти для розвитку сільських 

громад та агровиробників»              

(м. Харків, 19 червня 2018 р.) 

2 
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5 Круглий стіл «Імплементація 

екологічної складової Угоди про 

асоціацію: регіональний вимір (для 

Луганської, Сумської та Харківської 

областей)» (м. Харків, 8 лютого 2018 

р.) 

1 

6 «Актуальні питання теорії та 

практики: наукові дискусії» 

(м.Харків, 30 листопада – 1 грудня), 

2018 

1 

7 ХVІІІ Всеукраїнська науково- 

практична конференція «Теорія та 

практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків, 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

10 грудня  2018 року 

 

1 

8 Всеукраїнський круглий стіл 

«Земельне, екологічне, аграрне 

право: оцінка впливу на довкілля», 

18 червня 2018 року, місто Київ 

 

2 

9 VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Малиновські 

читання – 2018» (м. Острог, 7 грудня 

2018 р.) 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях  

1. Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы правового 

регулирования общественных отношений: теория законодательство, практика» (г. 

Брест, Республика Беларусь, 23 ноября 2018 г.) – ас. Савельєва О.М. 

2. «Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие 

аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права» (г. 

Минск, БГУ, 26-27 апр. 2018 г.) проф. Шульга М.В., проф. Статівка А.М., доц. 

Курман Т.В., доц. Шарапова С.В., доц. Лісова Т.В., доц. Корнієнко Г.С., доц. 

Лисанець О.С., ас. Панченко В.В., ас. Самсонова Я.О., ас. Ігнатенко І.В., ас. 

Савельєва О.М.  

3. International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the 

Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» (Wołomin, 
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Polska, 19–20 października, 2018) – ас. Ігнатенко І.В. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Монографії: 

1.Колективна монографія “Актуальні проблеми правового регулювання 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні”: 

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

Видавничий дім «Гельветика», 2018. –  «Теоретико-правові проблеми відновлення 

земель та інших природних ресурсів» - доц. Лісова Т.В., доц. Курман Т.В., доц. 

Шарапова С.В., ас. Кульчій І.М. 

2. Золотарьова Д. М. Правові засади використання земель для проведення 

розвідувальних робіт : монографія / Д. М. Золотарьова; під заг. ред. проф. 

М. В. Шульги. – Харків: Вид-во Фінарт, 2018 – 176 с. (7 д.а.). 

3.Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: 

проблеми правового забезпечення (рекомендовано до опублікування Протоколом 

№ 3 кафедри земельного та аграрного права від 23.11.2018 р.) (22 д.а.). 

3.2. Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко,          

І.М. Кульчій та ін.; за ред. А.М. Статівки. Харків: Право, 2018. 412с. (17,2 др.арк.) 

(проф. Статівка А.М., доц. Корнієнко Г.С., доц. Туєва О.М., доц. Станіславський 

В.П., доц. Корнієнко В.М., доц. Курман Т.В., ас. Лушпаєв С.О., ас. Панченко В.В., 

ас. Кульчій І.М., ас. Покальчук М.Ю. ас. Самсонова Я.О.) 

3.3. Аграрне право: посіб. для підгот. До іспиту / [В.М. Корнієнко,       

Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ]; за заг. ред. А.М. Статівки,- 2-ге вид., перероб. 

і допов. Харків : Право, 2018.- 202 с. (8,4 др.арк.) - проф. Статівка А.М., доц. 

Корнієнко Г.С., доц. Туєва О.М., доц. Станіславський В.П., доц. Корнієнко В.М., 

доц. Курман Т.В., ас. Лушпаєв С.О., ас. Панченко В.В., ас. Кульчій І.М., ас. 

Покальчук М.Ю. ас. Самсонова Я.О., ас. Савельєва О.М.  

3.4. Кількість опублікованих статей (34/19,8): 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (8/4), 

1.Курман Т.В. Теоретико-правовые основы органического сельского 

хозяйства в Украине. Legea si viata: Межд. научно-практ. прав. журнал. 2018. № 

7/2. С. 67-71. (0,5 д.а.). 

2.Курман Т.В. Биотехнологии и устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства: проблемы правового обеспечения в Украине. Jurnalul juridic 

national: teorie si practica (Нац. юрид. журнал: теория и практика). 2018. № 4 (32). 

С. 103-107. (0,5 д.а.). 

3.Ignatenko I. Decentralization of the powers of local councils in the sphere of land 

relations. Journal of Geography, Politics and Society. 8(4)/2018. P. 5-12 (Index 

Copernicus International, Google Scholar). 
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4.Іgnatenko I., Fedchyshyn D. Protection of land ownership of foreigners in 

Ukraine. Juridical Tribune. Volume 8, Special Issue, October 2018. P. 27-38. (web of 

science) Переклад назви: Захист права власності на земельні ділянки іноземців в 

Україні. 

5.Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shulga М. Legal principles of organic production 

in Ukraine: realities and prospects. Economics of agriculture. Volume 65. № 4. 2018. 

(web of science) Переклад назви: Правові засади органічного виробництва в 

Україні: реалії та перспективи. 

6.Kornienko Ganna, Mykola Chabanenko, Yulia Legeza Assessement of the 

economic efficiency of it application at enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 

Riga. 2018. №3. P.123-132 “Baltic Journal of Economic Studies” індексується у 

міжнародних реферативних базах даних: Index Copernicus Directory of Open;  

Access Journals (DOAJ); Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science; 

Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the Humanities 

and Social Sciences (ERIH PLUS). 

7.D.Sannikov. Development of Human Resources of Agro-Industrial Complex. 

Journal of Applied Economic Sciences // Alexey Nedelkin, Sergey Novikov, Valery 

Titov and other Volume XII Issue 7 (53) Winter 2017 ISSN-L 1843 - 6110 ISSN 2393 – 

5162 2133р. (Р.1932-1943) (0,5 д.а.) (Scopus). 

8.D. Sannikov. Importance of the Caspian Countries for the European Union 

Energy Security. // Aigerim Ibrayeva, Dmitriy V. Sannikov, Marsel A. Kadyrov and 

other International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 8(3), 326р. Р.150-

159, (0,5 д.а.) (Scopus). 

 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(5/2,5) 

1.Ignatenko I., Fedchyshyn D. Protection of land ownership of foreigners in 

Ukraine. Juridical Tribune. Volume 8, Special Issue, October 2018. P. 27-38. (web of 

science) Переклад назви: Захист права власності на земельні ділянки іноземців в 

Україні. 

2.Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shulga М. Legal principles of organic production 

in Ukraine: realities and prospects. Economics of agriculture. Volume 65. № 4. 2018. 

(web of science) Переклад назви: Правові засади органічного виробництва в 

Україні: реалії та перспективи. 

3.Kornienko Ganna, Mykola Chabanenko, Yulia Legeza Assessement of the 

economic efficiency of it application at enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 

Riga. 2018. №3. P.123-132.“Baltic Journal of Economic Studies” індексується у 

міжнародних реферативних базах даних: Index Copernicus Directory of Open;  

Access Journals (DOAJ); Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science; 

Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the Humanities 

and Social Sciences (ERIH PLUS). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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4.D.Sannikov. Development of Human Resources of Agro-Industrial Complex. 

Journal of Applied Economic Sciences // Alexey Nedelkin, Sergey Novikov, Valery 

Titov and other Volume XII Issue 7 (53) Winter 2017 ISSN-L 1843 - 6110 ISSN 2393 – 

5162 2133р. (Р.1932-1943) (0,5 д.а.); (Scopus) 

5.D. Sannikov. Importance of the Caspian Countries for the European Union 

Energy Security. // Aigerim Ibrayeva, Dmitriy V. Sannikov, Marsel A. Kadyrov and 

other International Journal of Energy Economics and Policy. 2018, 8(3), 326р. Р.150-

159, (0,5 д.а.); (Scopus) 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web 

of Science) (27/14,7) та навести перелік. 

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). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


36 

 

 

7.Туєва О.М. Актуальні проблеми правової регламентації безпечності та 

якості органічної сільськогосподарської продукції. «Порівняльно-аналітичне 

право» Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет».- №3.- 2018.- С.159 – 162 (0,6 д.а) 

Index Copernicus. 

8.Курман Т.В. Щодо поняття та ознак сільськогосподарського виробництва як 

аграрно-правової категорії. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Юрид. 

науки». 2018. Вип. 1 Т. 1. С. 133-137 (0,5 д.а.). 

9.Курман Т.В. Теоретико-правовые основы органического сельского 

хозяйства в Украине. Legea si viata: Межд. научно-практ. прав. журнал. 2018. № 

7/2. С. 67-71 (0,5 д.а.). 

10.Курман Т.В. Правові засади використання біотехнологій в умовах сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва. Підприємництво, господарство і 

право. 2018. № 7. С. 97-102 (0,5 д.а.). 

11.Курман Т.В. Биотехнологии и устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства: проблемы правового обеспечения в Украине. Jurnalul juridic 

national: teorie si practica (Нац. юрид. журнал: теория и практика). 2018. № 4 (32). 

С. 103-107 (0,5 д.а.). 

12.Курман Т.В. Екологізація традиційного сільськогосподарського 

виробництва як засіб забезпечення його сталого розвитку: правові аспекти. 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 4. С. 95-99. (0,5 д.а.) 

13.Курман Т.В. Питання методології дослідження правових засад сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і суспільство. 2018. № 5. ч. 

1. С. 132-137 (0,5 д.а.). 

14. Шарапова С.В. 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). 

15. Шарапова С.В. 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, спеціалізованої 

інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

16. Шарапова С.В. 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 

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

17. Шарапова С.В. 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. 

18.Хомінець С. В. Особливості правового режиму земельних ділянок, що 

використовуються для виробництва органічної продукції садівництва // Право і 

суспільство. – 2018. – № 2. – С. 116 – 122 (0,5 д. а.). 

19.Покальчук М.Ю. Правові аспекти діяльності агрохолдингів в Україні поряд 

з іншими типами сільськогосподарських підприємств // Електронне науково-

фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», 2018., № 4. С. 214-216 URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/61.pdf – (0,8 

друк. арк.). 

20. Лушпаєв С.О. Особливості ведення органічного сільського господарства 

за законодавством окремих зарубіжних держав. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. Вип. 1. Т. 1. С. 142-144, 

0,45 друк. арк. (Index Copernicus). 

21. Лушпаєв С.О.  Новели  правового  становища сімейного фермерського 

господарства. Підприємництво, господарство і право. № 10. 2018. С. 104-107, 0,5 

друк. арк. (Index Copernicus). 

22.Ігнатенко І. В. Правові аспекти моніторингу земель у процесі містобудівної 

діяльності. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 

2018. № 1. С. 117-127 (Index Copernicus International, Google Scholar). 

23.Ignatenko I. Decentralization of the powers of local councils in the sphere of 

land relations. Journal of Geography, Politics and Society. 8(4)/2018. P. 5-12  (Index 

Copernicus International, Google Scholar). 

24.Ігнатенко І.В. Правові аспекти рекультивації земель у процесі 

містобудівної діяльності в населених пунктах. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2018. № 2. С.48-52 (Index Copernicus International, Google Scholar) 

25.Кульчій І. М. Експорт сільськогосподарської продукції України в умовах 

євроінтеграції: правові реалії та перспективи. Проблеми законності. Харків. 2018. 

Вип. 142. С. 158-168. 

http://journals.uran.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.uran.ua/
http://www.pap.in.ua/4_2018/61.pdf%20–%20(0,8
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26.Самсонова Я.О. Державно-правове забезпечення механізмів стимулювання 

виробництва органічної продукції. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 139.   

( 0,9 друк. арк.) 

 27. Корнієнко В. М., Жушман Л. П. Напрямки подолання економічної і 

соціальної криз в сільському господарстві України. Порівняльно-аналітичне 

право. 2018. № 1. С. 170-172 (0,5 друк. арк.).  

 

3.4.3.Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus) – у Scopus немає; у Google Академія – 1534. 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 - - - - 

2 - - - - 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 - - - - 

2 - - - - 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкован

ої 

продукці

ї 

Моно

графії 

Науко

ві 

статті 

в наук. 

журна

лах та 

наук. 

збірни

ках 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомле

нь на 

конферен

ціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН 

Підручн

ики, 

навчаль

ні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

норма

тивної 

літера

тури 

Кодек

си, 

коме

нтарі 

121/92,4 3/36 34/19,8 82/17,4 0 2/19,2 0 0 
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3.6. 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. Лісовою Т.В. 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.). 

 К.ю.н., доц. Лисанець О.С. прочитав лекцію практичним працівникам СБУ 

«Новації земельного права» 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, 

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження.  

У 2018 році згідно з планом к.ю.н., ас. Лушпаєвим С.О. проведено 

узагальнення практики застосування законодавства Господарським судом 

Харківської області щодо спорів за участю фермерських господарств за 11 місяців 

2018 р. 

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.Відповідь на запит ФГ «Агрозем-7» від 19.12.2017 року щодо 

роз’яснення питань (науковий висновок) відносно можливості отримання 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на 

умовах оренди для ведення фермерського господарство – січень 2018 р. 

2. Науково-правовий висновок на звернення представника ПСП «Нове 

життя» адвоката Журкова В.І. щодо поновлення договору оренди земельної 

ділянки приватної власності відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду 

землі», вересень 2018 р. 

3. Науково-правовий висновок на звернення представника ТОВ 

«Трайгон Фармінг Харків» Ліщишина І. В. від 07.09.2018 р. вх. № 126-01-1571, 

щодо поновлення договору оренди земельної ділянки державної власності 

відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі» – листопад 2018 р. 

 Доц. Санніковим Д.М. підготовлено науковий висновок за запитом  

Голови ФГ «Гаврилівське» Селіхова С.О.    

4.4. Іншу консультаційну діяльність кафедра не здійснювала. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 
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5.1.На базі кафедри сформувались 2 наукові школи – земельного та 

аграрного права.  

Наукові керівники аспірантів та здобувачів: 

д.ю.н., завідувач кафедри Шульга М.В. 

д.ю.н., професор Статівка А.М. 

к.ю.н., доцент Гордєєв В.І. 

к.ю.н., доцент Шарапова С. В. 

к.ю.н., доцент Санніков Д.В. 

У 2018 році захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право: 

 1) Костюченко М.С. на тему: «Правове регулювання оренди водних 

об`єктів в Україні», науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 

Гордєєв В.І. 

2) Клєріні Г.В. на тему: «Правове регулювання страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в Україні», науковий 

керівник – доктор юридичних наук, професор Уркевич В. Ю. 

3) Буракова А.М. «Визнання недійсними рішень органів владних 

повноважень як спосіб захисту земельних прав», науковий керівник – доктор 

юридичних наук, професор Шульга М. В. 

 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 дисертацій.  

Кандидатські дисертації – «2» 

Докторські дисертації –«2» 

Проф. Статівка А.М. 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».  

 Проф. Шульга М.В.Виступав офіційним опонентом по докторським дисертаціям 

за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право: 

1. Гавриш Н. С. «Правовий режим ґрунтів в Україні».   

2. Бусуйок Д. В. «Правове регулювання управлінських та сервісних відносин 

у сфері використання та охорони земель: проблеми теорії та практики». 

 5.4Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські. 

Кандидатські дисертації – «7» 

Докторські дисертації –«5» 

 

 Проф. Шульга М.В. підготував відгуки на автореферати дисертацій: 
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1. Каракаш І. І. «Теоретичні проблеми права власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні» (докторська дисертація); 

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

дисертація); 

3. Брінцов А. І. Кодифікація аграрного законодавства України» 

(кандидатська дисертація); 

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

(кандидатська дисертація). 

Проф. Статівка А.М. підготував відгуки на автореферати дисертацій:  

1.Каракаш І. І. «Теоретичні проблеми права власності на природні 

об’єкти та їх ресурси в Україні» (докторська дисертація). 

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

дисертація). 

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

дисертація). 

Доц. Лісова Т.В. підготувала 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»  

Доц. Шарапова С.В. підготувала відгуки на автореферати дисертацій: 

докторські: Краснова  Ю. А. «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: Суща 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. 

Доц. Курман Т.В. Підготувала відгуки на автореферати дисертацій, поданих 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.06:  

1) Брінцова А.І. на тему: «Кодифікація аграрного законодавства 

України»,  

2) Мельник В.О. на тему: «Правове регулювання органічного 

сільськогосподарського виробництва  в Україні». 

доц. Лисанець О.С. підготував відгук на автореферат кандидатської 

дисертації Трегуб О.А. «Правове забезпечення поводження з відходами». 

 Ас. Савельєва О.М. підготувала відгук на автореферат дисертації, поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 

Мельник В.О. «Правове регулювання органічного сільськогосподарського 

виробництва  в Україні». 
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6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 6.1.У правовій освіті населення викладачі кафедри участі на 

приймали. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА 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 2018 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., 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., доц. Хомінець С. В., ас. Савельєва О.М.  ас. 

Самсонова Я.О., ас. Панченко В.В., ас. Кульчій І. М., ас. Лушпаєв С. О., ас. 

Покальчук М. Ю., ас. Ігнатенко І. 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. 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». 

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. 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Проф Шульга М.В. у звітному році нагороджений Подякою Харківського 

міського голови. 

Ас .Кульчій І.М. отримала Диплом за 3 місце у Конкурсі імені Святого 

Володимира за краще науково-правниче видання в Україні; Почесну грамота 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Ас. Савельєва О.М. у звітному році отримала наступні нагороди:  

1. Диплом Переможця районного етапу міського конкурсу «Молода людина 

року» в номінації «Фізична культура та спорт» Індустріального району                   

м. Харкова. 

2. Диплом переможця відкритого чемпіонату світу з кемпо-карате та кобудо 

(І місце, І місце). 

3. Диплом переможця  у кубку України з кікбоксингу ISKA (І місце, І місце). 

4. Диплом за участь у V спортивній ярмарці «Харків – спортивна столиця» 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. 

5. Диплом Переможця Міського конкурсу «Молода людина року» в 

номінації «Фізична культура та спорт». 

ас. Самсонова Я.О.  отримала Подяку ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну працю, вагомий особистий 

внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста.  

 

10. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

10.1. Доц. Хомінець С.В. проходила наукове стажування для освітян 

«Академічна доброчесність: виклики сучасності», організоване Польсько-

українською Фундацією – Інститут Міжнародної Академічної та Наукової 

Співпраці (ІМАНС) спільно з Духовною Академією Університету Кардинала 

Стефана Вишинського та польською Фундацією ADD у м. Варшава 1 – 13 жовтня 

2018 р. 

10.2. Доц. Корнієнко Г.С. та ас. Кульчій І.М. приймали участь у 

круглому столі за участі та сприяння представників Проекту USAID «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку», Світового банку та ВГО «Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України», підтримки Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Підвищення ефективності 

управління земельними ресурсами в аграрній сфері. Можливості та інструменти 

для розвитку сільських громад та агровиробників» (м. Харків, 19 червня 2018 р.);  

10.3. Доц. Корнієнко Г.С. брала участь у міжнародному стажуванні на 

базі Празького інституту підвищення кваліфікації  «Організація учбового процесу, 
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наукових проектів та публікацій за стандартами Європейського Союзу» (м. Прага, 

Чеська Республіка, 27 червня-12 липня 2018 р.). 

10.4. Кафедра підгодовувала Презентацію сертифікатної програми 

«Юрист в агробізнесі» (Департамент агропромислового розвитку Харківської 

обласної державної адміністрації, грудень 2018 р.) 

 

Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № 4 від  6 грудня 2018 р. 

 

 

Завідувач кафедри 

земельного та аграрного права                                      проф. М. В. Шульга 

 

 

Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 

 


