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1. Шарапова Світлана Володимирівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та 

аграрного права. 

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

«Правове регулювання охорони і використання земель в Україні» - 1.5 д.а. 

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

«Правове регулювання охорони і використання земель в Україні» - 8.9 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Наукові статті: 

1. Шарапова С.В. Правові аспекти невиснажливого використання земель. 

Проблеми законності. 2019. № 144. С. 100-108. (0.6 д.а.). 

2. Шарапова С.В. Правовые проблемы сохранения природно-ресурсного 

потенциала. Legea si viata. 2019. №. 4/2. С. 199-203. (0.5 д.а.). 

3. Шарапова С.В. Особливості комплексного використання та охорони 

земельних угідь. Право і суспільство. 2019. № 2 Ч. 1. С. 104-109. (0.5 д.а.). 

4. Шарапова С.В. Сохранение земель как основная задача их охраны. 

Legea si viata. 2019. №7/2. С. 94-97. (0.5 д.а.). 

5. Шарапова С.В. Некоторые аспекты комплексного использования 

земель. Legea si viata. 2019. №8/2. С.140-143.  (0.5 д.а.). 

6. Шарапова С.В. Комплексне використання земель в системі принципів 

земельного права. Право і суспільство. 2019. № 4. С.133-139. (0.6 д.а.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  
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1. Шарапова С.В. Щодо поняття невиснажливого використання 

земель. Актуальні проблеми екологічного, земельного та 

аграрного законодавства в сучасних умовах : матеріали 

«круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. 

наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 

березня 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги.  

Харків: Право, 2019. 244с. - С. 200-203. (0.2 д.а.). 

2. Шарапова С.В. Правові засади збереження земель. Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 

природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Івано-Франківськ – м. Яремче, 20–22 вересня 2019 р.) / відп. ред. 

Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. 

Василя Стефаника, 2019. 241 с.- С.204-206. (0.3 д.а.). 

 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У процесі проведення науково-дослідної роботи проаналізовано 

теоретичні та практичні сторони правового регулювання охорони та 

використання земель. Значну увагу приділялося питанню щодо збереження 

природно-ресурсного потенціалу України та проблемам невиснажливого 

використання земель. Виявлені особливості правовідносин у сфері 

збереження земельного потенціалу країни та розглянута система заходів, яка 

спрямована на забезпечення запобігання знищення і погіршення якісних 

властивостей земель.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) ---- 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів ----- 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. ----- 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.----- 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень.----- 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів.----- 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 
України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування.----- 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.----- 
 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

Науково-правовий висновок на звернення адвоката Твердохліба О. М. від 

19.07.2019 р. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). ---ні. 
 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 

1. Особливості правового регулювання екологічних, земельних, 

аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації м. 

Івано-Франківськ – м. Яремче, 20–22 вересня 2019 р. 

2. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 

законодавства в сучасних умовах. Харків, 1 березня 2019 р. 

 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

 
Наукові статті:  3.2 д.а. 
 
6 статей: 
1. Шарапова С.В. Правові аспекти невиснажливого використання земель. 

Проблеми законності. 2019. № 144. С. 100-108.  (0.6 д.а.). 

2. Шарапова С.В. Правовые проблемы сохранения природно-ресурсного 

потенциала. Legea si viata. 2019. №. 4/2. С. 199-203. (0.5 д.а.). 

3. Шарапова С.В. Особливості комплексного використання та охорони 

земельних угідь. Право і суспільство. 2019. № 2 Ч. 1. С.104-109. (0.5 

д.а.). 

4. Шарапова С.В. Сохранение земель как основная задача их охраны. 

Legea si viata. 2019. №7/2. С.94-97. (0.5 д.а.). 
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5. Шарапова С.В. Некоторые аспекты комплексного использования 

земель. Legea si viata. 2019. №8/2 С. 140-143. (0.5 д.а.). 

6. Шарапова С.В. Комплексне використання земель в системі принципів 

земельного права. Право і суспільство. 2019. № 4 С.133-139. (0.6 д.а.). 

Навчальний посібник: 3 д.а. 

Земельне право : навч. посіб. [М.В.Шульга, В.І. Гордєєв, Д.В. Санніков та ін.] 

– Харків : Право, 2019. – 278 с. – С. 38-53; С.203-219; С.248-251.  

 
Тези: 0.5 д.а. 

1. Шарапова С.В. Щодо поняття невиснажливого використання земель. 

Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 

законодавства в сучасних умовах : матеріали «круглого столу», 

присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. 

НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.) / за заг. ред. 

А.П. Гетьмана і М.В. Шульги.  Харків: Право, 2019. 244с. – С.200-203. 

(0.2 д.а.). 

2. Шарапова С.В. Правові засади збереження земель. Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 

природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ 

– м. Яремче, 20–22 вересня 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-

Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 241 с. 

– С. 204-206. (0.3 д.а.). 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків: Право, 

2016. –Т. 16 :Земельне та аграрне право / редкол.: М.В.Шульга; Нац. акад. 

прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. – 696 с. 

Терміни – 2.2. друк. арк. : Земельна лісова ділянка - с. 194-197; земельні 

угіддя – с. 246-250; землі лісогосподарського призначення - с. 281-285; 

консервація земель – с. 330-334; малопродуктивні землі - с. 345-347; 

моніторинг земель - с. 372-377; угіддя – с. 657-661. 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science.----- 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

1. Шарапова С.В. Правові аспекти невиснажливого використання земель. 

Проблеми законності. 2019. № 144. С. 100-108. (0.6 д.а.). Academic 

Search .  Eastern European Online Library.  Copernicus Journals Master 

List.  

2. Шарапова С.В. Правовые проблемы сохранения природно-ресурсного 

потенциала. Legea si viata. 2019. №. 4/2. С. 199-203. (0.5 д.а.).  Index 

Copernicus International (Республика Польша).   

3. Шарапова С.В. Особливості комплексного використання та охорони 

земельних угідь. Право і суспільство. 2019. № 2 Ч. 1. С. 104-109. (0.5 

д.а.). Index Copernicus International .   

4. Шарапова С.В. Сохранение земель как основная задача их охраны. 

Legea si viata. 2019. №7/2. С. 94-97. (0.5 д.а.).  Index Copernicus 

International (Республика Польша).   

5. Шарапова С.В. Некоторые аспекты комплексного использования 

земель. Legea si viata. 2019. №8/2. С.140-143.  (0.5 д.а.).  Index 

Copernicus International (Республика Польша).   

6. Шарапова С.В. Комплексне використання земель в системі принципів 

земельного права. Право і суспільство. 2019. № 4. С.133-139. (0.6 д.а.). 

Index Copernicus International . 

 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.---- 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.----- 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.----- 
 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

Кандидатські: Відгук на автореферат дисертації Смолярчука Р. Ф. 

«Правовий режим лісів колишніх колективних сільськогосподарських 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
http://www.ceeol.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
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підприємств», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

екологічне право; природоресурсне право. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії).----- 
15. Співробітництво з закордонними організаціями.---- 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.---- 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.---- 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол № ___ від ___________ 2019 р.). 
 
 
 
Звіт склав                                                                                          Шарапова С.В. 
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Шарапова С.В. 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

2 
1. Шарапова С.В. Правовые проблемы сохранения природно-
ресурсного потенциала. Legea si viata. 2019. №. 4/2. С. 199-
203. (0.5 д.а.) 

120 годин  

 2.Шарапова С.В. Сохранение земель как основная задача их 
охраны. Legea si viata. 2019. №7/2. С. 94-97. (0.5 д.а.) 120 годин 

 
3.Шарапова С.В. Некоторые аспекты комплексного 
использования земель. Legea si viata. 2019. №8/2. С.140-143. 
(0.5 д.а.) 

120 годин 

3 
Шарапова С.В. Правові аспекти невиснажливого 
використання земель. Проблеми законності. 2019. № 144. С. 
100-108. (0.6 д.а.) 

100 годин  

 
Шарапова С.В. Особливості комплексного використання та 
охорони земельних угідь. Право і суспільство. 2019. № 2 Ч. 1. 
С. 104-109. (0.5 д.а.) 

100 годин 

 
Шарапова С.В. Комплексне використання земель в системі 
принципів земельного права. Право і суспільство. 2019. № 4. 
С.133-139. (0.6 д.а.) 

100 годин 

6 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків: 
Право, 2016. –Т. 16 :Земельне та аграрне право / редкол.: 
М.В.Шульга; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. 2019. – 696 с.  
(Терміни: Земельна лісова ділянка - с. 194-197; земельні 
угіддя – с. 246-250; землі лісогосподарського призначення - с. 
281-285; консервація земель – с. 330-334; малопродуктивні 
землі - с. 345-347; моніторинг земель - с. 372-377; угіддя – с. 
657-661.) (2.2 д.а.) 

200 годин  

7 
Земельне право : навч. посіб. [М.В.Шульга, В.І. Гордєєв, Д.В. 
Санніков та ін.] – Харків : Право, 2019. – 278 с. – С. 38-53; 
С.203-219; С.248-251. (3 д.а.) 

150 годин  

15 

1.Шарапова С.В. Щодо поняття невиснажливого 
використання земель. Актуальні проблеми екологічного, 
земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах : 
матеріали «круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. 
д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова 
(Харків, 1 березня 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і М.В. 
Шульги.  Харків: Право, 2019. 244с. – С.200-203. (0.2 д.а.). 

20 годин  

 

2. Шарапова С.В. Правові засади збереження земель. 
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, 
аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : 
збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20–22 вересня 
2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ : 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 241 с. – С. 
204-206. (0.3 д.а.). 

20 годин 

16 Відгук на автореферат дисертації Смолярчука Р. Ф. 
«Правовий режим лісів колишніх колективних 30 годин  
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сільськогосподарських підприємств», представленої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; 
екологічне право; природоресурсне право. 
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