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1. Золотарьова Дар’я Михайлівна 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права 
3. «Правові наслідки використання тимчасово зайнятих земель для проведення 

розвідувальних робіт» (1,5 д.а.). 
4. «Правові наслідки використання тимчасово зайнятих земель для проведення 

розвідувальних робіт» (2,9 д.а.). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін.). 
 
 

Посібники: 
 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / В.І. Гордєєв, 
Д.М. Золотарьова, І.В. Ігнатенко та ін.; за заг. ред. проф. Шульги М.В. Харків: 
Юрайт, 2019. 380 с. (1 д.а.) 

Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, В.І. 
Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (1 д.а.) 

 
Статті: 

 
Золотарьова Д.М., Шульга М.В. Тимчасове зайняття земель. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 16 : Земельне та аграрне право / 
редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови), 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. 2019. С. 646-648. (0,1 
д.а.) 
 

Тези: 
 

Золотарьова Д.М. До питання про правові наслідки проведення 
розвідувальних робіт. 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 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і 
М.В. Шульги. Х.: Право. 2019. С. 114-116. (0,2 д.а.) 

Золотарьова Д.М. До питання про спеціальні земельні обов’язки 
суб’єктів, що проводять розвідувальні роботи. Правове забезпечення 
соціально-економічного розвитку: стан та перспективи»: Всеукраїнська 
науково-практична конференція (11-12 жовтня 2019 р.). Вінниця, 2019. (в 
редакції 0,2 д. а.) 



Золотарьова Д.М. Деякі правові наслідки припинення використання 
земель для проведення розвідувальних робіт. «Теоретичні та практичні 
проблеми земельної реформи в Україні»: круглий стіл (15 листопада 2019). Х., 
2019. (в редакції 0,2 д. а.) 

Золотарьова Д.М. Роль кафедри закладу вищої освіти у формуванні 
електронного освітнього середовища. «Вища юридична освіта в контексті 
сучасних тенденцій розвитку»: тези доповідей та повідомлень учасників XIII 
конференції школи педагогічної майстерності; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. Харків. 2019. С. 140-141. (0,2 д. а.) 

 
 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
 

Як відомо, завдяки проведенню розвідувальних робіт (пошуку та 
розвідки родовищ корисних копалин) формується вітчизняна мінерально-
сировинна база, основу якої складає сукупність розвіданих і попередньо 
оцінених запасів корисних копалин і супутніх компонентів. Сьогодні 
Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2030 р. передбачається активізація розвідувальних робіт 
з метою геологічного вивчення надр з використанням сучасних засобів 
нагромадження, систематизації та обробки геологічної інформації, 
впровадження нових методів і технологій пошуків і розвідки родовищ 
корисних копалин. Проведення розвідувальних робіт безпосередньо пов’язане 
з використанням земельних ділянок. Відповідні земельні ділянки 
спеціалізовані підприємства, установи та організації тимчасово займають на 
строк, визначений у спеціальному дозволі на геологічне вивчення надр.  

Із змісту ст. 97 Земельного кодексу України випливає, що законодавець 
передбачає фактично три види правових наслідків для суб’єктів, які на 
тимчасово зайнятих земельних ділянках проводили розвідувальні роботи: 
а) своєчасне повернення тимчасово займаних земельних ділянок; 
б) відшкодування у повному обсязі завданих збитків; в) приведення за свій 
рахунок тимчасово займаних земельних ділянок у попередній стан.  

Невиконання обов’язків спеціалізованою організацією, яка проводила 
розвідувальні роботи, тягне за собою настання для неї негативних правових 
наслідків. Так, наприклад, згідно з п. «д» ст. 211 Земельного кодексу України 
порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання 
обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за 
призначенням, виступає підставою для притягнення винних осіб до 
відповідальності.  

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

5.1. − 
5.2. − 
5.3. − 
5.4. − 



 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. − 
6.2. − 
6.3. − 
6.4. – 
6.5.  

 
7. − 
 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 

 
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 

законодавства в сучасних умовах: «круглий стіл», присвяч. 90-річчю з дня 
народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 
1 берез. 2019 р.)  

Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та 
перспективи»: Всеукраїнська науково-практична конференція (11-12 жовтня 
2019 р.). Вінниця 

Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні: 
круглий стіл (15 листопада 2019). Харків.  

Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: тези 
доповідей та повідомлень учасників XIII конференції школи педагогічної 
майстерності; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2019.  

 
 

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

 
Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / В.І. Гордєєв, 

Д.М. Золотарьова, І.В. Ігнатенко та ін.; за заг. ред. проф. Шульги М.В. Харків: 
Юрайт, 2019. 380 с. (1 д.а.) 

Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, В.І. 
Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (1 д.а.) 

Золотарьова Д.М., Шульга М.В. Тимчасове зайняття земель. Велика 
українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 16 : Земельне та аграрне право / 
редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови), 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. 2019. С. 646-648. (0,1 
д.а.) 

Золотарьова Д.М. До питання про правові наслідки проведення 
розвідувальних робіт. 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 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і 
М.В. Шульги. Х.: Право. 2019. С. 114-116. (0,2 д.а.) 

Золотарьова Д.М. До питання про спеціальні земельні обов’язки 
суб’єктів, що проводять розвідувальні роботи. Правове забезпечення 
соціально-економічного розвитку: стан та перспективи»: Всеукраїнська 
науково-практична конференція (11-12 жовтня 2019 р.). Вінниця, 2019. (в 
редакції 0,2 д. а.) 

Золотарьова Д.М. Деякі правові наслідки припинення використання 
земель для проведення розвідувальних робіт. «Теоретичні та практичні 
проблеми земельної реформи в Україні»: круглий стіл (15 листопада 2019). Х., 
2019. (в редакції 0,2 д. а.) 

Золотарьова Д.М. Роль кафедри закладу вищої освіти у формуванні 
електронного освітнього середовища. «Вища юридична освіта в контексті 
сучасних тенденцій розвитку»: тези доповідей та повідомлень учасників XIII 
конференції школи педагогічної майстерності; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. Харків. 2019. С. 140-141. (0,2 д. а.) 

 
 

9.1. ---- 
9.2. ---- 
10. ----  
11. ----  
12. ----  
13. ---- 
14. ---- 
15. ---- 
16. ----  
17. ----  
18. ---- 

 
к.ю.н., асистент кафедри  
земельного та аграрного права                                            Д.М. Золотарьова 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № __ від ________ 2019 р. 
 
 
Завідуюча лабораторією                                                         О. О. Браславець 
 
  



ЗВІТ 
ЗОЛОТАРЬОВОЇ ДАР’Ї МИХАЙЛІВНИ 
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№ 
з/п Назва виду роботи Години 

6 

Тимчасове зайняття земель. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 
16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. 
Кулинич (заст. голови), 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. 2019. 
С. 646-648. (Співавтор Шульга М.В.) 

10 

7 

1. Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / В.І. Гордєєв, Д.М. 
Золотарьова, І.В. Ігнатенко та ін.; за заг. ред. проф. Шульги М.В. Харків: Юрайт, 
2019. 380 с. (Співавтори: Гордєєв В.І., Золотарьова Д.М., Лейба Л.В., Лисанець 
О.С., Лісова Т.В., Мельник Н.О., Савельєва О.М., Санніков Д.В., Хомінець С.В., 
Шарапова С.В., Шульга М.В.) 

50 

 

2. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, В.І. Гордєєв, Д.В. 
Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (Співавтори: Гордєєв В.І., Золотарьова Д.М., 
Лейба Л.В., Лисанець О.С., Лісова Т.В., Мельник Н.О., Савельєва О.М., Санніков 
Д.В., Хомінець С.В., Шарапова С.В., Шульга М.В.) 

50 

14 

1. До питання про правові наслідки проведення розвідувальних робіт. 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 берез. 2019 р.) / за 
заг. ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. Х.: Право. 2019. С. 114-116.  

 
 

40 

 

2. До питання про спеціальні земельні обов’язки суб’єктів, що проводять 
розвідувальні роботи. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: 
стан та перспективи»: Всеукраїнська науково-практична конференція (11-12 
жовтня 2019 р.). Вінниця, 2019. 

 
 

40 

 
3. Деякі правові наслідки припинення використання земель для проведення 
розвідувальних робіт. «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в 
Україні»: круглий стіл (15 листопада 2019). Х., 2019. 

 
 

40 

 

4. Роль кафедри закладу вищої освіти у формуванні електронного освітнього 
середовища. «Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку»: 
тези доповідей та повідомлень учасників XIII конференції школи педагогічної 
майстерності; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2019. С. 140-141.  

 
 

40 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 
3. Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, практикуючих 
юристів, аспірантів та студентів, Актуальні шляхи удосконалення українського 
законодавства, м. Харків, 16 листопада 2019 р. 
 
Зубашков Максим – студент 4 курсу 21 групи Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Особливості договорів, що регулюють правовідносини у 
сфері аграрного виробництва» 
 
Цибулько А.В. - студент 4 курсу 21 групи Інституту прокуратури та кримінальної 
юстиції, «Деякі правові проблеми розвитку сільського туризму в Україні» 

 
 
 
 
 

40 
 

 Всього: 310 
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