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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: 
«Правові засади використання земель для органічного рослинництва», 2 

друк. арк. 
Опубліковано 6,5 друк. арк., 1240 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
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. (0,5 друк. арк. автор.). 

2. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, 
В.І. Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (0,5 друк. арк. автор.). 

Стаття:  
1. Шульга М. В., Любченко П. М. До питання щодо реалізації місцевими 

радами власницьких правомочностей у сфері земельних відносин. Проблеми 
законності. 2019. № 146. С. 91–102 (0,3 друк. арк.). 

Тези: 
1. Шульга М. В. До питання про ознаки права спільної власності на 

земельну ділянку. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 
законодавства в сучасних умовах: матер. «круглого столу», присвяч. 90-річчю з 
дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 
1 берез. 2019р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. 
С. 80–82 (0,15 друк. арк.). 

2. Шульга М. В. Правові засади об’єднання земельних ділянок. Еколого-
правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний 
погляд: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 травня 2019 року) / 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М.В., Коваленко 
Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2019 С. 69–71 (0,15 друк. арк.). 
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3. Шульга М. В. Передумови правового забезпечення якості та безпечності 
харчових продуктів. Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики 
та перспектива імплементації Європейського досвіду: матер. Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Київ, 30 травня 2019 р.) / Географія та туризм: наук. зб. / ред. кол.: 
Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. Київ: Альфа-ПІК, 2019. Вип. 50. С. 46–47 (0,15 
друк. арк.). 

4. Шульга М. В. Окремі аспекти сучасної правової охорони земель. 
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 
природоресурсних відносин в умовах глобалізації: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. 
конф. (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. С. 29–31 (0,15 друк. арк.). 

5. Шульга М. В. Правова природа довічного успадковуваного володіння 
землею. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та 
перспективи: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 – 12 жовтня 2019 
р.). Вінниця, 2019 (0,15 друк. арк.). 

6. Шульга М. В. Дачна та садова ділянка: порівняльно-правовий аспект. 
Вісімнадцяті осінні юридичні читання: матер. Міжнар. наук. конф. 
(м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.). Хмельницький, 2019 (0,15 друк. арк.). 

7. Шульга М. В. Юридична доля окремих видів земельних прав. 
Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні: матер. круглого 
столу (м. Харків, 15 листопада 2019 р.). Харків, 2019 (0,15 друк. арк.).  

8. Шульга М. В. Землі як об’єкт земельних відносин. Об’єкти екологічного 
і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого 
розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ.конф. (м. Київ, 29 листопада 2019 р.) / наук. 
ред. В. А. Устименко. Київ, НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 
2019. С. 65–67 (0,15 друк. арк.). 

Енциклопедія: 
1. Шульга М. В. Земельна ділянка як об’єкт земельних відносин. 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. 190–194 (0,2 д.а.). 

2. Шульга М. В. Вовк Юліан Олександрович. 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. 74–76 (0,1 д.а.). 

3. Лисанець О. С., Шульга М. В. Земельні ділянки для городництва. 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.; 
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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. 225–229 (0,2 д.а.). 

4. Шульга М. В. Право постійного користування земельною ділянкою. 
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. 489–493 (0,3 д.а.). 

5. Шульга М. В. Статівка Анатолій Миколайович. 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. 621–622 (0,1 д.а.). 

6. Шульга М. В. Самовільне зайняття земельної ділянки. 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. 556–559 (0,2 д.а.). 

7. Шульга М. В. Носік Володимир Васильович. 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. 385–386 (0,1 д.а.). 

8. Ігнатенко І. В., Шульга М. В. Містобудівна документація. 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. 366–370 (0,2 д.а.). 

9. Ігнатенко І. В., Шульга М. В. Містобудівні умови та обмеження забудови 
земельної ділянки. 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. 370–372 (0,2 д.а.). 

10. Шульга М. В. Кулинич Павло Федотович. 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. 339–340 (0,1 д.а.). 

11. 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.; 
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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 (0,2 д.а.). 

12. Панченко В. В., Шульга М. В. Внутрішньогосподарські локальні 
нормативно-правові акти сільськогосподарських підприємств. 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. 72–74 (0,2 д.а.). 

13. Панченко В. В., Шульга М. В. Статут сільськогосподарського 
підприємства. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 16: Земельне та 
аграрне право / редкол.: М.В. Шульга, В.В. Носік, П.Ф. Кулінич 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. 622–623 (0,2 д.а.). 

14. Самсонова Я.О., Шульга М. В. Виноградарство. Велика українська 
юридична енциклопедія. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга, 
В.В. Носік, П.Ф. Кулінич 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. 55–58 (0,2 д.а.). 

15. Самсонова Я.О., Шульга М. В. Виноробство. Велика українська 
юридична енциклопедія. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга, 
В.В. Носік, П.Ф. Кулінич 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. 58–61 (0,2 д.а.). 

16. Ковач Д. Л., Шульга М. В. Виникнення земельних прав. 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. 53–55 (0,2 д.а.). 

17. Савельєва О. М., Шульга М. В. Агролісівництво. Велика Українська 
юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга 
(голова), В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук 
України; Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 28–30 (0,2 друк. арк. автор.). 

18. Кульчій І. М., Шульга М.В. Сільський туризм. Велика українська 
юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право / [редкол.: М. В. 
Шульга (голова) та ін.]. 2019. С. 578–582 (0,2 д.а.). 

19. Кульчій І. М., Шульга М. В. Спільна аграрна політика Європейського 
Союзу. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та 
аграрне право / [редкол.: М. В. Шульга (голова) та ін.]. 2019. 612–615 с. (0,2 д.а.). 



5 
 

 

20. Кульчій І. М., Шульга М. В. Сталий розвиток сільських територій. 
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне 
право / [редкол.: М. В. Шульга (голова) та ін.]. 2019. 617-619 (0,2 д.а.). 
 

 
2. Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор: 
«Правове забезпечення розвитку сільської медицини»,2 друк. арк. 
Опубліковано 5,4 друк. арк., 560 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [В. М. Корнієнко, Г. С. 

Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А. М. Статівки. 3-тє вид., перероб. і 
допов. – Харків : Право, 2019. 202 с. (0,5 друк. арк. автор.). 

2. Аграрне право: підручник / В. М.Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій 
та ін.; за ред. А. М. Статівки. Вид. 2-ге, змін. Харків: Право, 2019. – 416 с. 
(передмова; § 1 (у співавт. з О. М. Савельєвою); § 2, 3, 5 розд. 2, § 1, 2 розд. 16,§ 1, 
3 розд. 17) (1 друк. арк. автор.). 

Статті: 
1.Stativka A., Kulchii I. Legal provision of rural tourism as a trend of rural areas 

diversification. Yerbook of Ukrainian law: Coll. of scientific pappers / responsible for 
the issue O.V. Petryshyn. Kharkiv : Law, 2019. № 11. 378– 385 (0,3 д.а.). 

Тези:  
1. Статівка А. М. Наукові роздуми професора В.К. Попова щодо кодифікації 

екологічного законодавства. 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, 1берез. 2019р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. Харків: 
Право, 2019. С.70-72 (0,15 друк. арк.). 

2. Статівка А. М. Щодо соціального статусу селянина як суб`єкта аграрних 
відносин. Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та 
перспективний погляд: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України; за заг. ред. Краснової М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 
2019 С. 254–259 (0,15 друк. арк.). 

3. Статівка А. М. Новели у правовому забезпеченні функціонування 
сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю. Збірник 
матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в 
аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах»: матер. 
зібрання (м. Одеса, 6-9 червня) / відп. ред. д.ю.н. доц. Т.Є. Харитонова, к.ю.н. 
доцю Х.А. Григор`єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 55–58 (0,15 друк. арк.). 
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4. Статівка А. М. До питання про врахування еколого-аксіологічних аспектів 
в аграрному праві в умовах реформування правової системи України. Актуальні 
питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVI Міжнар. наук.- практ. 
конф. (Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.) / уклад. Л.М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 
С. 212-214 (0,15 друк. арк.). 

5. Статівка А. М. Сільське господарство й продовольство в контексті 
світової глобалізації: правові аспекти. 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. С. 
26 – 29 (0,15 друк. арк.). 

6. Статівка А. М. Про використання біотехнологій в контексті екологізації 
сільського господарства. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: 
теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матер. Всеукр. 
наук.-практ.конф. (м. Київ, 29 листопада 2019 р.) / наук. ред. В. А. Устименко. 
Київ, НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С. 62-65 (0,15 
друк. арк.). 

Енциклопедія: 
1. Статівка А. М. Аграрна розписка. Велика Українська юридична 

енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), 
В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 
Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. 2019. С. 6–10 (0,3 друк. арк.). 

2. Статівка А. М. Аграрне право. Велика Українська юридична енциклопедія. 
Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, 
П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 
прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 
2019. С. 10–13 (0,3 друк. арк.). 

3. Статівка А. М. Аграрний фонд. Велика Українська юридична 
енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), 
В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 
Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. 2019. С. 13–17 (0,3 друк. арк.). 

4. Статівка А. М. Аграрно-правовий договір. Велика Українська юридична 
енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), 
В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 
Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. 2019. С. 21–25 (0,3 друк. арк.). 

5. Статівка А. М. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Велика 
Українська юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: 
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М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. 
прав. наук України ; Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 410–414 (0,3 друк. арк.). 

6. Статівка А. М. Принципи соціального розвитку села. Велика Українська 
юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга 
(голова), В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 515–519 (0,3 друк. арк.). 

7. Статівка А. М. Сільськогосподарський товаровиробник. Велика 
Українська юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: 
М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. 
прав. наук України ; Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 596–598 (0,3 друк. арк.). 

8. Статівка А. М. Соціальний розвиток села. Велика Українська юридична 
енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), 
В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 
Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. 2019. С. 598–602 (0,3 друк. арк.). 

9. Статівка А. М. Суб’єкти аграрного права. Велика Українська юридична 
енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), 
В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 
Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. 2019. С. 623–628 (0,3 друк. арк.). 
 
 

3. Лісова Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Особливості правовідносин у сфері відновлення земель як складової 

предмету земельного права» (1,5 друк. арк.) 
Опубліковано 8,6 друк. арк., 1160 год. 
 
Наукові статті: 
1. Лісова Т.В. Особливості об’єкта правовідносин щодо відновлення земель 

як складника предмета земельного права / Т.В. Лісова // Право і суспільство / 
Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 
університет». – 2019. – № 1. – Ч. 1. – С. 62 – 67. (0,5 друк. арк.).  

2.Лісова Т.В. Деякі особливості відновлення земель водного фонду / Т.В. 
Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський 
національний університет. – 2019. – Вип. 54. – С. 110 – 112. (0,5 друк. арк.). 

3. Лісова Т.В. До питання про суб’єктів правовідносин щодо відновлення 
земель як складової предмета земельного права / Т.В. Лісова // Проблеми 
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законності: зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 2019. – № 144. С. 93 – 99. (0,6 
друк. арк.). 

4. Лисовая Татьяна. Теоретические вопросы консервации земель как 
основного правового мероприятия их восстановления. Legea si viata. MARTIE 
2019. C. 55 – 59 (0,5 друк. арк.). 

5. Лісова Т.В. До питання про виникнення, зміну та припинення 
правовідносин щодо відновлення земель як складника предмета земельного права 
/ Т.В. Лісова // Право і суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ 
«Дніпровський гуманітарний університет». – 2019. – № 2. – Ч. 1. – С. 100 – 104. 
(0,5 друк. арк.).  

6. Лісова Т.В. До питання про відповідальність за порушення законодавства 
у сфері відновлення земель / Т.В. Лісова // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. 
– Ужгород: Ужгородський національний університет. – 2019. – Вип. 55. Т.2. – С. 
11 – 13. (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  
1. Лісова Т.В. До питання про проблеми правового забезпечення 

відновлення земель. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 
законодавства в сучасних умовах: матеріали круглого столу, присв. 90-річчю 
доктора юрид. наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України В.К Попова 
(Харків, 1 березня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 152 – 155. (0,2 друк. арк.). 

2. Лісова Т.В. До питання про обов’язки власників земельних ділянок та 
землекористувачів щодо відновлення земель / Т.В. Лісова // Еколого-правовий 
статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди: матер. 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31травня 2019 р.). – Київ, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: 
Кондратьєв А.В., 2019. – С. 285 – 288. (0,2 друк. арк.). 

3. Лісова Т.В. Деякі питання правового забезпечення обов’язків власників 
земельних ділянок та землекористувачів у сфері відновлення земель / Т.В. Лісова 
// Четверте зібрання фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, 
земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірник матер. (м. Одеса 
– смт. Затока, 6 – 9 червня, 2019 р.). – Одеса: Гельветика, 2019. – С.142 – 144. (0,2 
друк. арк.). 

4. Лісова Т.В. Деякі питання відновлення земель в умовах розвитку 
глобалізаційних процесів // Особливості правового регулювання екологічних, 
земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник 
матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ-Яремче, 20 – 22 вересня, 
2019р.). – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника”, 2019. 
– С. 194 – 196. (0,2 друк. арк.). 
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Енциклопедія: 
1. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 76 – 79. (0,2 друк. арк.) 

2. Генеральна схема планування території України. Велика українська 
юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 80 – 84.(0,2 друк. 
арк.) 

3. Генеральний план населеного пункту (в т.ч. детальний план території). 
Велика українська юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 84 – 89. (0,3 друк. арк.) 

4. Документація із землеустрою, землевпорядна документація. Велика 
українська юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 144 – 
148. (0,3 друк. арк.) 

5. Земельно-кадастрова документація / Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 250 – 254. (0,3 друк. 
арк.) 

6. Земельно-кадастрові роботи / Велика українська юридична енциклопедія: 
у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 254 – 257. (0,2 друк. арк.) 

7.Землеустрій / Велика українська юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: 
Право,2016.- 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. 259 – 263. (0,2 друк. арк.) 
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8. Планування Використання Земель / Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 442 – 446. (0,3 друк. 
арк.) 

9. Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та 
інші види районування (зонування) земель / Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 523 – 526. (0,2 друк. 
арк.) 

10. Проект землеустрою / Велика українська юридична енциклопедія: у 20т.- 
Харків: Право,2016.- 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. 527 – 530. (0,2 друк. арк.) 

11. Саморегулівні організації у сфері землеустрою. / Велика українська 
юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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. 563 – 566. (0,2 
друк. арк.) 

12. Червоні лінії. / Велика українська юридична енциклопедія: у 20т.- 
Харків: Право,2016.- 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. 673 – 674. (0,1 друк. арк.) 
 
 
 4. Туєва Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Правові проблеми державного регулювання у сфері виробництва та обігу 
органічної сільськогосподарської продукції» (1,5 д.а) 

Опубліковано 3,7 друк. арк., 289 год. 
 

Підручники та навчальні посібники: 
1. 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.- 2-ге вид., перероб. і допов.- Харків: Право, 2019.- С.214-237(1 д.а.) 

2. Туєва О.М. Особливості правового регулювання аграрних відносин 
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//Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін..; 
за ред. А.М. Статівки.- 2-ге вид., перероб. і допов.-Харків: Право, 2019.- С58- 
74.(1,2 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, 2019.- 202 с. (0,7 д.а.) 

Тези: 
1. Туєва О.М. До питання про принципи виробництва, обігу та маркування 

органічної сільськогосподарської продукції // 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. 
НАНПрН України В.К. Попова ( Харків, 1 берез. 2019р.)/ за заг. ред.. А.П. 
Гетьмана і М.В. Шульги.- Харків: Право, 2019.- с.186-189 (0.2 д.а)  

2. Туєва О.М. Курман Т.В. Правові засади продовольчої безпеки як засобу 
забезпечення громадського здоров’я в умовах глобалізації. Медико-правовий 
форум «Конституційні засади медичної реформи в Україні» (м. Харків, 6 груд. 
2019р.) (0,2 д.а.) 

3. Туєва О.М. Компетентнісний підхід у вищій юридичній освіті. Тези 
доповідей та повідомлень учасників ХІІІ конференції школи педагогічної 
майстерності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку» (0,2 д.а.) 

Енциклопедія: 
1. Туєва О.М. Державна аграрна інтервенція / Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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.97-100 (0,2 д.а.) 

2. Туєва О.М. Єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників 
// Велика українська юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- 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.155-159 (0,2 д.а) 

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

«Правові засади ведення агробізнесу в Україні»,1,5 друк. арк. 
Опубліковано 5,4 друк. арк., 606 год. 

 
Підручники, навчальні посібники: 
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1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє 
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. (0,7 д.а.) 

2. Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. 2-е вид., перероб. і 
допов. Х.: Право, 2019. 412 с. (Розділ 7 С. 139-163, Розділ 9 С. 188-203) (2,5 д.а.) 

Наукові статті: 
1. Корнієнко Г.С. Поняття «агробізнес» як правова категорія// Проблеми 

законності, Харків 2019. Вип. 147. – (0,8 д.а.) 
Тези наукових доповідей: 
1. Корнієнко Г.С. «Агробізнес» як правова категорія Актуальні проблеми 

екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матер. 
«круглого столу», присв. 90-річчю з дня народження В. К. Попова (м. Харків, 1 
берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Х.: Право, 2019. С. 
135–138. (0,2 д.а.) 

2. Корнієнко Г.С. Мораль і право в агробізнесі Суперечності взаємодії 
моралі і права в сучасному українському суспільстві: матер. Всеукр. наук.-практ. 
Конф., 30 травн.2019 р. Нац.юрид.ун-т ім.. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 
2019. С.120-123. (0,2 д.а.) 

Енциклопедія: 
1. Державне (комунальне) унітарне сільськогосподарське підприємство / 

Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне право / 
редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: Право, 
2019. С. 113-117. (0,5 друк. арк.) 

2. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників / Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та 
аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) 
та ін. Х.: Право, 2019. С. 347-349 (0,5 друк. арк.) 

 
 
6. Шарапова Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
«Правове регулювання охорони і використання земель в Україні» (1,5 друк. 

арк.). 
Опубліковано 8,9 друк. арк., 1080 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. 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.  
Наукові статті:  
1 Шарапова С.В. Правові аспекти невиснажливого використання земель. 

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

Енциклопедія: 
1.Земельна лісова ділянка / Велика українська юридична енциклопедія: Т. 

16. Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. 
Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: Право, 2019. С. 194-197 

2. Земельні угіддя / Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. 
Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич 
(заст. гол.) та ін. Х.: Право, 2019. С. 246-250 

3. Землі лісогосподарського призначення / Велика українська юридична 
енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. 
Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: Право, 2019. С. 281-285 

4. Консервація земель / Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. 
Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич 
(заст. гол.) та ін. Х.: Право, 2019. С. 330-334 

5. Малопродуктивні землі / Велика українська юридична енциклопедія: Т. 
16. Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. 
Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: Право, 2019. С. 345-347 
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6. Моніторинг земель / Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. 
Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич 
(заст. гол.) та ін. Х.: Право, 2019. С. 372-377 

7. Угіддя / Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та 
аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) 
та ін. Х.: Право, 2019. С. 657-661. 

 
 

7. Корнієнко Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Міжнародне правове регулювання аграрних відносин», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,65 друк. арк., 106 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [В. М. Корнієнко, Г. С. 

Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А. М. Статівки. – 3-тє вид., перероб. і 
допов. – Харків : Право, 2019. – 202 с. (0,5 друк. арк.). 

2. Аграрне право: підручник / В. М.Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій 
та ін.; за ред. А. М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків: Право, 2019. – 416 с. розд. 
4 (у співав. з В. В. Панченко) (0,5 друк. арк.). 

Тези: 
1. Корнієнко В. М. Процес становлення та розвитку органічного 

сільськогосподарського виробництва в Україні: деякі правові питання. Актуальні 
проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 
умовах: матер. «круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. 
наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова (м. Харків, 1 берез. 2019 р.) / за 
заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 133–135 (0,15 
друк. арк.). 

2. Корнієнко В. Деякі правової питання виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції. Еколого-правовий статус людини і громадянина: 
ретроспективний та перспективний погляди: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Київ 31 травня 2019 р.); за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: 
Кондратьєв А. В., 2019. С. 283–285 (0,15 друк. арк.). 

3. Корнієнко В. М. Аграрне законодавство України у мовах євроінтеграції: 
стан та проблеми вдосконалення. Особливості правового регулювання 
екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах 
глобалізації: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 20 – 22 
вересня 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-
т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 171–172 (0,15 друк. арк.). 

Енциклопедія: 
Корнієнко В. М. Шелестов Володимир Степанович. Велика Українська 

юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга 
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(голова), В. В. Носік, П. В. Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави і прав ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 677 (0,2 друк. арк.). 

 
 
8. Гордєєв Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Правові проблеми охорони вод», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 8.4 друк. арк., 880 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
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:., Золотарьова Д.М., Ігнатенко І.В., 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.)- 3.3 друк. арк. 

2. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, В.І. 
Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (Співавтори: 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.)- 2,5 друк. арк. 

Тези: 
1. Гордєєв В.І. Окремі проблеми поновлення договорів оренди земельних 

ділянок. 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. 95-98.-0,3 друк. арк. 

2. Гордєєв В.І. 2 Актуальні питання застосування земельного законодавства: 
матеріали круглого столу « Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи 
в Україні» м. Харків вул. Пушкінська 70, Національна академія правових наук 
України 15 листопаду 2019 року (електронне видання).Науково-дослідний 
інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПН України.-0,3 арк. 

3. Гордєєв В.І. Проблема постійного землекористування фермерських 
господарств. Теорія та практика сучасної юриспруденції: збірник тез ХХІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференція, м. Харків, 15 грудня 2019 року. – 
0,3 друк. арк. 

Енциклопедія: 
1. Гордєєв В.І. Статті : Відшкодування збитків власникам землі; 

Добросусідство; Захист земельних прав; Землі водного фонду; Комунальна 
власність на землю; Право спільної сумісної власності на земельну ділянку; Право 
спільної часткової власності на земельну ділянку. Велика Українська юридична 
енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга. В.В.Носік, 
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П.Ф.Кулінич 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. – 2019. – 1,7 друк. арк. 

 
 
9. Курман Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент: 
«Правові засади органічного сільського господарства як засобу забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва»1,5 друк. арк. 
Опубліковано 28,7 друк. арк., 698 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє 

вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. (0,7 д.а.) 
2. Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. 2-е вид., перероб. і 

допов. Х.: Право, 2019. 412 с. (Розділ 1 С. 5-32, параграф 3,4 Розділу 5 С. 109-113, 
Розділ 12 С. 238-262) (2,5 д.а.) 

Статті: 
1. Курман Т. В. Теоретико-методологічні засади правового забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: дис. … докт. юрид. наук / 
12.00.06. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 487 с. (22 д. а.) 

2. Курман Т.В. Теоретико-правові засади економіко-екологічних заходів 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і 
суспільство. 2019. №. 1. С. 56-62. (0,5 д.а.) 

3. Курман Т.В. Щодо окремих питань законодавчого забезпечення сучасного 
сільськогосподарського виробництва. Право. Людина. Довкілля: наук.-практ. 
журнал. 2018. № 9 (2). С. 37-44. (0,5 д.а.) (опубліковано у січні 2019 р., у звіті за 
2018 р. не вказувалася) 

4. Курман Т.В. Регіональна аграрна політика у забезпеченні сталого 
розвитку сільськогосподарсько-го виробництва: правові питання. Порівняльно-
аналітичне право: електронне наук. фахове видання. 2018. № 5. С. 183-186. (0,5 
д.а.). 

Тези: 
1. Курман Т.В. Організаційно-правові засади регіональної аграрної політики 

в контексті забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. 
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 
сучасних умовах: матер. «круглого столу», присв. 90-річчю з дня народження В. К. 
Попова (м. Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. 
Х.: Право, 2019. С. 143–146. (0,2 д.а.) 

2. Курман Т.В. Щодо методологічних підходів дослідження правових засад 
сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Забезпечення прав в 
аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: зб. матер. 
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Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 черв. 2019 р.) / 
відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 139-142. 
(0,2 д.а.) 

3. Курман Т.В. Щодо теоретико-правових аспектів забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах глобалізації. Особливості правового регулювання 
екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах 
глобалізації: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ – м. 
Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ: 
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. – 241 с. (С. 154-156) (0,2 д.а.) 

4. Курман Т.В. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізації: 
організаційно-правові засади. Вісімнадцяті осінні юридичні читання: матер. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 жовт. 2019 р.). Хмельницький, 
2019. (0,2 д.а.) 

5. Курман Т.В., Туєва О.М. Правові засади продовольчої безпеки як засобу 
забезпечення громадського здоров’я в умовах глобалізації. Медико-правовий 
форум «Конституційні засади медичної реформи в Україні» (м. Харків, 6 груд. 
2019 р.) (0,2 д.а.) 

Енциклопедія: 
1. Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне 

право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: 
Право, 2019. 696 с.; підготовлено статті – «Виробничо-господарська діяльність 
сільськогосподарських товаровиробників» (С. 61-64), «Органічне 
сільськогосподарське виробництво» (С. 418-420), «Спеціалізація» (С. 602-604). (1 
д.а.) 

 
 
10. Станіславський Валерій Петрович, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
1. «Правове регулювання енергетичного права та його вплив на інші 

правовідносини.», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2,3 друк. арк., 190 год. 
 
Тези наукових доповідей: 
1. Станіславський В.П. Правове забезпечення захисту прав 

сільськогосподарських виробників в умовах земельної реформи в Україні: 
матеріали Всеукраїнського круглого столу «Теоретичні та практичні проблеми 
земельної реформи в Україні», НДІ ПЗІР НАПрН України, Харків, 15 листопада 
2019 року / Харків: 2019. (0,3 друк. арк.). 

Підручники, навчальні посібники: 



18 
 

 

1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ [В.М. Корнієнко, Г.С. 
Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє вид., перероб. і 
допов. Харків.: Право, 2019. – 202 с. (0,7 друк. арк.) 

2. Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій 
та ін.; за ред. А.М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків: Право, 2019. – 416 с. 
(Розділ 13, параграф 1-4, 7, 8) (1,3 друк. арк.) 

 
 
11. Санніков Дмитро Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент: 
«Правові забезпечення економічного впливу на учасників земельних 

відносин.» 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 5,7 друк. арк., 335 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
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:., Золотарьова Д.М., Ігнатенко І.В., 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.)- 2,0 друк. арк. 

2. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, В.І. 
Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (Співавтори: 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.)- 2,0 друк. арк. 

Статті: 
SANNIKOV, Dmytro V.. Eco-Economic Incentives of Rational Land Use and 

Protection in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, 
n. 7, p. 1489-1497, mar. 2019. ISSN 2068-7729. Available at: 
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2744 (Санніков Дмитро. Еколого-
економічне стимулювання до раціонального використання земель їх власниками в 
Україні. Журнал екологічного менеджменту та туризму. Румунія)(1,1 д. а.) 

Тези: 
1. Санніков Д. В. Деякі питання запобігання рейдерству в агросфері / Д. В. 

Санніков // Актуальні проблеми юридичної науки : збірн. тез Міжнар. наук. конф. 
«Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2019 р.) : [у 2-х част.]. 
– Част. друга. – Хмельницький ун-т управління та права, 2015. – С. 46-47. (0,3 д. 
а.). 

2. Санніков Д.В. Окремі питання механізму правового регулювання 
земельних відносин // збірник матеріалів конференції «ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ» присвяченій 35-річчю кафедри господарського права 

https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2744
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Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця – 2019, с. 
156-160. (0,3 д. а.). 

 
12. Хомінець Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент: 
«Правова регламентація сільськогосподарського землевикористання в 

процесі органічного виробництва», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 4,1 друк. арк., 540 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Посібник для підготовки для іспиту з земельного права / В. І. Гордєєв, Д. 

М. Золотарьова, І. В. Ігнатенко та ін.; за заг. ред. проф. М. В. Шульги. – Харків: 
Юрайт, 2019. – 380 с. (співавтори: Золотарьова Д. М., Ігнатенко І . В., 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.) (1, 5 д. а.); 

2. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / Шульга М. В., Гордєєв 
В, І., Санніков Д. В. / Харків: Право, 2019. – 278 с. (співавтори: Золотарьова Д. М., 
Ігнатенко І . В., 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.) 
(1,5 д. а.). 

Тези: 
1. Хомінець С. В. Правові питання визначення охорони земель та її змісту / 

Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 
сучасних умовах: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого 90-річчю з дня 
народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова (1 
березня 2019 р.) / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги – Х.: Право, 2019. – С. 195 
– 197 (0,2 д. а.); 

2. Хомінець С. В. Проблемні питання економіко-правового механізму в 
галузі земельних відносин / Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи 
в Україні: збірник матеріалів круглого столу (15 листопада 2019 р.) – Х.: Право, 
2019. (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.); 

Енциклопедія: 
1. Деградація 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 ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. 2019. – 696 с. – С. 94 – 97 (0,3 д. а.); 
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2.Охорона ґрунтів // 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 ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. 2019. – 696 с. – С. 425 – 429 (співавтор Н. С. Гавриш), (0,4 д. 
а.). 

 
 
13. Панченко Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
«Актуальні організаційно-правові питання аграрного сектору економіки», 

1,5 друк. арк. 
Опубліковано 4,9 друк. арк., 350 год. 
 
Підручники, навчальні посібники 
1. Панченко В. В. Аграрне законодавство / Панченко В. В. // Аграрне право : 

підручник за ред. А. М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків : Право, 2019. – С. 75-
102, 1 др. арк.; 

2. Панченко В. В. Правове регулювання виробництва продукції 
тваринництва / Панченко В. В. // Аграрне право : підручник за ред. А. М. Статівки. 
– Вид. 2-ге, змін. – Харків : Право, 2019. – С. 316-344, 1,5 др. арк. 

3. Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. А. М. Статівки. – 
3-тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019.- 202 с., 0,7 др. арк. 

Тези: 
1. Панченко В. В. Відповідальність за правопорушення в агросфері: 

теоретико-правові питання / В. В. Панченко // 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. - Харків : Право, 2019. - С. 164-166, 0,3 др. арк.;  

2. Панченко В. В. Державна контрольно-наглядова діяльність в аграрному 
секторі як складова продовольчої безпеки України: організаційно-правові питання 
/ В. В. Панченко // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, 
аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, - м. Яремче, 
20 – 22 вересня 2019 року) / відп. ред. Н.Р. Кобецька. Івано-Франківськ : 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. - С. 175-178, 0,2 др. арк.;  

3. Панченко В. В. Організаційно-правове забезпечення системи 
інноваційного розвитку науки в аграрному секторі економіки України / В. В. 
Панченко // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-16 
листопада 2019 року) / Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив» : 
Львів, 2019. - С. 153-156, 0,2 др. арк.;  
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4. Панченко В. В. Банкрутство сільськогосподарських підприємств: 
організаційно-правові питання / В. В. Панченко // Сучасні погляди на актуальні питання 
правових наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 року) / Запорізька міська громадська організація 
«Істина» : Запоріжжя, 2019. - С. 127-131, 0,3 др. арк. 

Енциклопедія:  
1. Панченко В.В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правві акти 

сільськогосподарських підприємств / Панченко В.В. // Т. 16: Земельне та аграрне 
право: Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / 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. – Харків : Право, 2019.- С. 72-75, 0,3 др. арк.. 

2. Панченко В.В. Статут сільськогосподарського підприємства / Панченко 
В.В. // Т. 16: Земельне та аграрне право: Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. / 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. – Харків : 
Право, 2019.- С. 622-624, 0,2 др. арк. 

3. Панченко В.В. Стадії прийняття локальних актів у сільськогосподарських 
підприємствах / Панченко В.В. // Т. 16: Земельне та аграрне право: Велика 
українська юридична енциклопедія: у 20 т. / 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. – Харків : Право, 2019.- С. 615-617, 0,2 др. арк. 

 
 
14. Самсонова Яна Олексіївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
«Організаційно-правові аспекти розвитку агробізнесу в Україні»,1,5 друк. 

арк. 
Опубліковано 3,7 друк. арк., 320 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій 

та ін. ; за ред. А.М. Статівки / Я.О. Самсонова: параг. 5 «Правове регулювання 
виноградарства», параг. 6 «Правове регулювання цукробуряківництва» розд. 13; 
розд. 14 «Правове регулювання виробництва продукції аквакультури». – Вид. 2-ге, 
змін. - Харків: Право, 2019. – 416 с. - 1,2 друк. арк. 

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 – 3-тє видання, перероб. 
та допов. – Харків: Право, 2019. – 202 с. - 0,7 друк. арк. 

Статті: 



22 
 

 

1. Ya. A. Samsonova. STATE REGULATION AND FINANCING OF THE 
UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO 
INTEGRATION O. V. Serdyuk, Ya. A. Samsonova, H. V. Kolisnykova. Financial and 
credit activity: problems of theory and practice. №3. 2019. C.401-406. - 0,6 друк. арк. 

Тези: 
2. Самсонова Я.О. Щодо питання пріоритетності державної підтримки в 

умовах глобальних світових проблем. Український правовий вимір: пошук 
відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро: Університет митної 
справи та фінансів, 2019. С. 16-18 – 0,15 друк. арк.; 

3. Самсонова Я.О. Пріоритетні напрями розвитку правового забезпечення 
рослинництва. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів 
XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 14-15 червня 2019 р.). 
Луцьк : Вежа-друк, 2019. С. 200-202- 0,15 друк. арк.; 

4. Самсонова Я.О. Актуальні питання правового забезпечення прав суб’єктів 
національного ринку зерна. Збірник матеріалів четвертого зібрання фахівців 
споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та 
природоресурсних відносинах»: матер. зібрання (м. Одеса, 6-9 червня 2019 р.). 
Одеса: Гельветика, 2019. С. 173-175 - 0,15 друк. арк.; 

5. Самсонова Я.О. Роль викладача у формуванні творчого потенціалу 
здобувачів вищої юридичної освіти: науково-методичні аспекти. Scientific and 
pedagogical internship «Innovative technologies in legal education: experience of the 
European Union countries» : Internship proceeding, June 17-28, 2019. Wloclawek, 
Republic of Poland. P. 73-77. - 0,25 друк. арк. 

Енциклопедія: 
1. Самсонова Я.О. Виноградарство; Виноробство. Велика українська 

юридична енциклопедія. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга, 
В.В. Носік, П.Ф. Кулінич 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. 55-61. - 0,5 друк. арк. 

 
15. Покальчук Михайло Юрійович, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
«Правові питання функціонування окремих суб’єктів аграрного права»,1,5 

друк. арк. 
Опубліковано 2,4 друк. арк., 580 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та 

ін.; за ред. А.М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків: Право, 219, С. 114-131. (1 
друк. арк.); 
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Аграрне право: посіб. для підготов. до іспиту / за заг. ред. А.М. Статівки, 3-е 
вид. перероб. і допов. Х.: Право, 2019, 202 с. (0,7 друк. арк.); 

Статті: 
Покальчук М.Ю. Деякі правові питання ведення особистих селянських 

господарств. Правова позиція № 4 (25), 2019 URL http://legalposition.umsf.in.ua/ 
(Index Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

Покальчук М.Ю. Становлення поняття суб’єктів аграрного права Право і 
суспільство № 6, 2019 URL http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv (Index 
Copernicus International) (0,5 друк. арк.) 

Тези: 
Покальчук М. Ю. Правове становище оптових ринків сільськогосподарської 

продукції. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 
законодавства в сучасних умовах: матер. «кругл. столу», присвяч. 90-річчю з дня 
народж. д-ра юрид. наук, проф., чл..-кор. НАПрН України В. К. Попова / за ред. А. 
П. Гетьмана і М. В. Шульги. Х.:Право. 2019. С. 169–172 (0,25 друк. арк.) 

Покальчук М. Ю. Правові проблеми екологізації сільськогосподарського 
товаровиробництва Еколого-правовий статус людини і громадянина: 
ретроспективний та перспективний погляди: зб. матер. міжнар. наук.-практич. 
конф. (м. Київ, 31 травня 2019 р.) Київ. нац ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М.В., Коваленко 
Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В. С. 323-326 (0,25 друк. арк) 

Покальчук М. Ю. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні в контексті 
прагнення до стандартів ЄС. Scientific and pedagogic internship «Innovative 
Technologies in Legal Education: experience of the European Union countries»: 
Internship proceeding, June 17-28, 2019, Wloclawek, Republic of Poland. P. 50-52. 
(0,25 друк. арк).) 

 
 
16. Лушпаєв Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
17.  
 «Правове регулювання здійснення сільськогосподарськими 

товаровиробниками виробництва органічної продукції», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,5 друк. арк., 106 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Лушпаєв С.О. Правове забезпечення продовольчої безпеки України як 

складова державної аграрної політики. Аграрне право : посібник для підготов. до 
іспиту / [В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А.М. 
Статівки. 3-тє вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2019. С. 87, 0,05 друк. 
арк.Статті: 
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1. Лушпаєв С.О. Новели законодавства України у сфері виробництва, обігу 
та маркування органічної сільськогосподарської продукції. Підприємництво, 
господарство і право. 2019. № 11. С. 78-81, 0,5 друк. арк.     

2. Лушпаєв С.О. Розвиток законодавства України про сімейне фермерське 
господарство. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 204-207, 0,55 
друк. арк. 

Тези: 
1. Лушпаєв С.О. Про практику застосування господарськими судами 

аграрного законодавства щодо спорів за участю фермерських господарств. 
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. 173-175, 0,2 друк. арк.   
    

 2. Лушпаєв С.О. Окремі новели Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». 
Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : 
тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 
жовтня 2019 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 120 с. С. 
50-53, 0,2 друк. арк.  

 
 
18. Кульчій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
«Адаптація аграрного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 5,21 друк. арк. 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє 

вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. (0,7 друк. арк.) 
2. Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. – Вид. 2 змін. – Х.: 

Право, 2019. 416 с. (Розділ 16, параграф 3,4 Розділ 17, параграф 2, 4 ) (1,44 друк. 
арк.) 

Наукові статті: 
1. Stativka A., Kulchii I. Legal provision of rural tourism as a trend of rural areas 

diversification. Yerbook of Ukrainian law: Coll. of scientific pappers / responsible for 
the issue O.V. Petryshyn. – Kharkiv : Law, 2019. - № 11. – 378-385 (0,62 д.а.) 

2. Кульчій І. М. Географічне зазначення походження сільськогосподарської 
продукції: правові реалії та перспективи в умовах євроінтеграції. Проблеми 
законності. Харків. 2019. Вип. 146. С. 103-112 (0,8 д.а) 
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3. Кульчий И.Н. Аграрный сектор Украины сквозь призму земельной 
реформы: правовые вопросы. Сборник статей по результатам международной 
научной конференции «Правовые вопросы совершенствования Земельного 
законадательства». Ташкентский госсударственный юридический университет. 
2019 (0,52 д.а) 

Тези наукових доповідей: 
1. Кульчій І.М. Деякі правові питання адаптації аграрного законодавства до 

вимог ЄС у сфері якості та безпечності молока та молочних продуктів. Актуальні 
проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавствав сучасних умовах 
: матеріали «круглого столу», присвяч. 90-річчю проф. В.К.Попова (Харків, 1 
берез. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. – Харків : Право, 2019. – 
С. 141-143 (0,14 д.а). 

2. Кульчій І.М. Сільський туризм в Україні: правові перспективи. Розвиток 
гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації 
Європейського досвіду». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(Київ, 30травня 2019 р.) - С. 55-56 (0,11 д.а). 

3. Кульчій І.М. Агробізнес та права людини в Україні: виклики сьогодення. 
Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій : зб. ст. і тез : 
матеріали до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / упоряд. О.О. Уварова . – Харків 
: Право, 2019 . – С. 64-67 (0,23 д.а)  

Енциклопедія: 
1. Кульчій І. М. Шульга М.В. Сільський туризм // Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право / [редкол.: М. В. 
Шульга (голова) та ін.]. - 2019. – 578-582 (0,27 д.а.). 

2. Кульчій І. М. Шульга М.В. Спільна аграрна політика Європейського 
Союзу // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та 
аграрне право / [редкол.: М. В. Шульга (голова) та ін.]. - 2019. – 612-615 с. (0,25 
д.а.). 

3. Кульчій І. М. Шульга М.В. Сталий розвиток сільських територій // Велика 
українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право / 
[редкол.: М. В. Шульга (голова) та ін.]. - 2019. – 617-619 (0,23 д.а.). 

 
 
19. Ігнатенко Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

асистент: 
«Захист прав іноземців на інвестиційно привабливі земельні ділянки»», 1,5 

друк. арк. 
Опубліковано 7 друк. арк., 839 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
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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. (2 д.а.) 

Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, В.І. Гордєєв, 
Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (2 д.а.) 

Статті: 
1. Игнатенко И.В. Правовые аспекты использования градостроительной и 

землеустроительной документации при планировании территорий. Право.by. № 1. 
2019. С. 96-100. (0,5 д.а). 

2. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shvydka V. Economic and legal differences in 
patterns of land use in Ukraine. Amozonia Investiga. Vol. № 18. 2019. P. 103-110. (0,3 
д.а.) 

3. Ignatenko I., Fedchyshyn D. About restrictions of land rights in Ukraine. 
Journal of Geography, Politics and Society. 2019. № 9 (1). Р. 23-27. (0,4 д.а.) 

4. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Bondar О. Protecting the rights of foreigners to 
investment-attractive land plots in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volum 9. № 2. P. 
317-329. (0,4 д.а.) 

5. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Bondar О. Legal issues of development of organic 
farming in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volum 9. Special Issue. P. 15-28. (0,4 д.а.) 

Тези: 
1. Ігнатенко І.В. Правові аспекти забудови штучно створених земельних 

ділянок у межах населених пунктів. 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. 119-122. (0,2 д.а.) 

2. Ігнатенко І.В. Штучно створені земельні ділянки: еколого-правові 
питання. Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та 
перспективний погляди: зб. матер. міжнар. наук.-практич. конф. (м. Київ, 31 
травня 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім.. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім.. В.М. 
Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: 
Контдратьєв А.В. 2019. С. 275-278. (0,2 д.а.) 

3. Ігнатенко І.В. Деякі проблемні аспекти правового регулювання 
планування територій штучно створених земельних ділянок. Особливості 
правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 
відносин в умовах глобалізації: зб. матер. всеукр. наук.-практич. конф. (м. Івано-
Франківськ, 20-22 вересня 2019 р.) / відп. ред. Н.Р.Кобецька. Івано-Франківськ: 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 138-140. (0,2 д.а.) 

Енциклопедія 
1. Ігнатенко І.В., Шульга М.В. Зонування земель. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. 
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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. 304-306. (0,1 д.а.) 

2. Ігнатенко І.В., Шульга М.В. Кадастрова зона. 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. 314-316. (0,1 д.а.) 

3. Ігнатенко І.В., Шульга М.В. Містобудівна документація. 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. 366-370. (0,1 д.а.) 

4. Ігнатенко І.В., Шульга М.В. Містобудівні умови та обмеження забудови 
земельної ділянки. 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. 370-372. (0,1 д.а.) 

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

«Вдосконалення механізму правового регулювання аграрних і земельних 
правовідносин в умовах сталого розвитку», 1,5 друк. арк. 

 Опубліковано 2,8 друк. арк., 400 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
1. Аграрне право: підручник / В. М.Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій 

та ін.; за ред. А. М. Статівки. Вид. 2-ге, змін. Харків: Право, 2019. 416 с. § 1 (у 
співавт. з Статівкою А. М.) (0,1 друк. арк. автор.). 

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. 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. 202 с. (0,5 друк. арк. автор.). 

3. 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. (0,5 друк. арк. автор.). 

4. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, 
В.І. Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (0,5 друк. арк. автор.). 

Тези: 
1. Савельєва О. М. Академічна доброчесність як фундаментальна цінність 

університету. ХІІІ конференція школи педагогічної майстерності Національного 
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юридичного університет імені Ярослава Мудрого: матер. доп. та повідом. 
учасників конф. / за заг. ред. В. В. Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2019. С. 64–66 (0,15 друк. арк.). 

2. Савельєва О. М. Земельні ділянки як об’єкти правовідносин щодо 
функціонування аграрних розписок. Актуальні проблеми екологічного, земельного 
та аграрного законодавства в сучасних умовах: матер. «круглого столу», присвяч. 
90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл-кор. НАПрН України В.К. 
Попова (Харків, 1 берез. 2019р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М.В. Шульги. 
Харків: Право, 2019. 174–177 (0,15 друк. арк.). 

3. Савельєва О. М. Правові засади застосування принципу сталого 
використання ґрунтів. Еколого-правовий статус людини і громадянина: 
ретроспективний та перспективний погляд: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; за 
заг. ред. Краснової М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2019 С. 303–
305 (0,15 друк. арк.). 

4. Савельєва О. М. Перспективи розвитку правовідносин у сфері 
гастрономічного туризму в Україні. Розвиток гастрономічного туризму в 
Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду: 
матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 травня 2019 р.) / Географія та 
туризм: наук. зб. / ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. Київ: Альфа-ПІК, 
2019. Вип. 50. С. 51–52 (0,15 друк. арк.). 

5. Савельєва О. М. До питання про інформаційно-правову складову 
розвитку земельних правовідносин. Особливості правового регулювання 
екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: 
зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (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. С. 199–201 (0,15 друк. арк.). 

6. Савельєва О. М. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт 
земельної та аграрної реформи: галузеве співвідношення. Теоретичні та 
практичні проблеми земельної реформи в Україні: матер. круглого столу 
(м. Харків, 15 листопада 2019 р.). Харків, 2019 (0,15 друк. арк.). 

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

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

Опубліковано 7,6 друк. арк., 310 год. 
 
Підручники, навчальні посібники: 
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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. (1 д.а.) 

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

1. 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.) 

2. 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.) 

3. 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.) 

4. 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.) 

Енциклопедія: 
1. 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.) 

 
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 20 науковців, які виконували 

наукові розробки в рамках плану науково-дослідницької роботи кафедри на 2019 
рік. Досліджено сучасні проблеми правового регулювання земельних і аграрних 
відносин в Україні. Всі роботи характеризуються актуальністю та науковою 
новизною. 
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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: – доведено, що добровільне об’єднання 
власниками належних їм земельних ділянок має відбуватися на договірній основі. 
Виникнення права спільної часткової власності на об’єднану земельну ділянку 
закон пов’язує з обов’язковим укладенням відповідного договору про спільну 
часткову власність на земельну ділянку. Цей договір має укладатися в письмовій 
формі та посвідчуватися нотаріально за місцем знаходження земельної ділянки 
(ст. 88 Земельного кодексу України). Подальше володіння, користування та 
розпорядження земельною ділянкою, яка перебуває у спільній частковій власності 
співвласників, здійснюється за згодою всіх співвласників саме згідно з договором. 
Лише у разі недосягнення їхньої згоди правомочності співвласників реалізуються 
у судовому порядку; 
– аргументовано положення, відповідно до якого органічна продукція за 
своїм якісним станом не може негативно впливати на здоров’я людей, та при її 
виробництві не повинна завдаватися шкода довкіллю. Основними документами, 
якими підтверджується якість і безпечність органічної продукції рослинництва та 
тваринництва, а також виготовлених з неї харчових продуктів, виступають: 
декларація про відповідність, сертифікат відповідності, висновок санітарно-
епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, сертифікат 
якості та ін. Це відповідає вимогам Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; 
– уточнено положення, згідно якого правовий режим земель у межах 
спеціалізованих сировинних зон характеризуються такими параметрам, які 
вимагають вважати ці землі об’єктом особливої охорони та виокремлення їх у 
складі особливо цінних земель в особливий різновид. 

Наукова новизна отриманих результатів проф. Статівки А.М.: 
- визначено основи соціального-правового статусу селянина; 
- розроблено пропозиції щодо вдосконалення аграрного законодавства в 

сфері соціального розвитку села, зокрема, пропонується розробити та прийняти 
Закон України «Про сільське господарство та продовольство». 

Доц. Лісовою Т.В. проведено дослідження теоретичних питань правового 
забезпечення відновлення земель, зокрема досліджено склад та особливості 
правовідносин у сфері відновлення земель як складника предмету земельного 
права, обґрунтовані пропозиції вдосконалення законодавства у відповідній сфері.  

Доц. Гордєєвим В.І. запропоновано шляхи удосконалення водного 
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законодавства України щодо охорони та відтворення водних ресурсів.  
Наукова новизна НДР доц. Туєвої О.М. визначається тим, що У розділі 

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

Доц Корнієнко Г.С. визначено, що вперше на науковому рівні було 
розглянуто поняття «агробізнесу» як правової категорії, економіко-правові засади 
ведення органічного сільськогосподарського виробництва суб’єктами агробізнесу.
 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 
регулюються 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 життєве 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. 

Доц. Корнієнко В.М. аргументовано, що чинне аграрне законодавство 
України з урахуванням сучасних інтеграційних процесів повинно розвиватися в 
напрямі захисту селянина, еквівалентного обміну між промисловими товарами та 
продукцією сільського господарства, подальшим розвитком різноманітних форм 
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аграрного господарювання. Чинне аграрне законодавство України 
характеризується значною кількістю нормативних актів різної юридичної сили, 
розташованих в законодавчих та підзаконних актах різної юридичної сили. 
Сучасні умови розвитку системи правового забезпечення ефективного 
функціонування аграрної галузі економіки вимагають значного поліпшення 
якісної взаємоузгодженості численних нормативних актів, прийнятих в останні 
часи. 

Доц. Санніковим Д.В. вперше: 
- розроблено методологічні підходи до розуміння еколого-економічного 

стимулювання учасників земельних правовідносин до цільового, раціонального та 
ефективного використання земель; 

- сформульовано основні поняття у сфері еколого-економічного стимулювання 
учасників земельних правовідносин до цільового, раціонального та ефективного 
використання земель; 

- доведено, що практика Верховного Суду у справах щодо оренди земель в деяких 
аспектах суперечить законодавству; 

- надано пропозиції щодо внесення змін до законодавства у частині запобігання 
рейдерству в агросфері. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Лушпаєва С.О. полягає у 
наступному 1) Встановлено, що Детальні правила виробництва органічних 
морських водоростей визначають особливості маркування продукції такої галузі 
органічного виробництва. 2) Аналіз розглянутих справ дозволяє стверджувати про 
збільшення кількості справ щодо права постійного користування земельними 
ділянками сільськогосподарського призначення фермерськими господарствами. 
Структура вирішених справ свідчить про зменшення частки розглянутих справ 
щодо невиконання або неналежного виконання договорів про надання фінансової 
підтримки (допомоги) фермерським господарствам. 3) Видається можливим 
виокремити наступні новели Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»: надано 
визначення органічної сільськогосподарської продукції; визначено поняття таких 
галузей органічного виробництва як органічне тваринництво та рослинництво; 
обов’язковим елементом маркування органічної продукції є кодовий номер. 4) 
Періодами розвитку законодавства України про СФГ є наступні. Перший період 
розвитку розпочався 31 березня 2016 р. і характеризувався дією норм на суто 
Закон України «Про фермерське господарство». Другому, що триває й зараз, 
притаманне розширення дії норм на Податковий кодекс України, Закони України 
«Про державну підтримку сільського господарства України», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань».У процесі розвитку законодавства про СФГ окрім статуту, наявного в 
господарствах зі статусом юридичної особи, було запроваджено такі види 
установчих документів, як договір (декларація) про створення СФГ. 
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Ас. Панченко В.В. Визначено актуальні економіко-правові аспекти 
державної аграрної політики щодо державної контрольно-наглядової діяльності в 
аграрному секторі як складової продовольчої безпеки України; розглянуто 
внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських 
підприємств, статут сільськогосподарського підприємства та стадії прийняття 
локальних актів у сільськогосподарських підприємствах; проаналізовано 
теоретико-правові питання відповідальності за правопорушення в агросфері; 
надано пропозиції щодо організаційно-правового забезпечення системи 
інноваційного розвитку науки в аграрному секторі економіки України, 
проаналізовано правові питання щодо припинення діяльності 
сільськогосподарських підприємств шляхом банкрутства. 

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 Оптимальне землекористування може 
бути досягнуто як за рахунок купівлі земель, так і їх оренди. Але якщо 
порівнювати зазначені форми землекористування з погляду багатьох процесів, які 
позитивно впливають на ефективність аграрного бізнесу в цілому, ефективного й 
раціонального використання землі зокрема, можна зазначити, що власність на 
землю для підприємців вигідніша, ніж оренда, оскільки сприяє залученню 
капіталу, покращує умови для управління й інвестування. 

Формування ринку земель є необхідною складовою для подальшого 
розвитку ринкової економіки в Україні. Саме тому необхідно створити потужну 
законодавчу базу для того, щоб ринок був ефективним, максимально прозорим та 
конкурентним. Розвиток цивілізованого ринку сільськогосподарських земель 
повинен сприяти тому, щоб покупцями землі могли стати господарюючі суб'єкти. 
Значною мірою саме такий обіг земель повинен забезпечити державне 
регулювання ринку землі, яке виходить з того, що покупцем землі має бути той, у 
кого є бажання і уміння її ефективно й раціонально використовувати.  

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель позбавляє значної 
кількості громадян України можливості реалізувати своє конституційне право та 
гальмує таким чином розвиток аграрного ринку. Отже, для забезпечення 
повноцінної реалізації прав власності настав час, потрібно тільки створити для 
цього всі умови. Необхідно попіклуватися про те, щоб не передавався занадто 
великий обсяг землі в одні руки для запобігання створення монополій та 
визначити правила для купівлі землі іноземцями. Можемо пропонувати як 
альтернативу продажу землі її оренду з подальшою можливістю викупу та 
певними правилами на користування землею, для того щоб землю не виморювали 
тільки одним видом рослин чи хімікатами, а дотримувалися правил сівозміни, 
норм внесення пестицидів тощо. 
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Додатковим джерелом інвестицій може бути держава, яка фінансує розвиток 
інфраструктури. Завдяки впровадженню індустріальних парків держава отримує 
можливість «субсидувати» інвестиційну діяльність, знижуючи реальні витрати 
бізнесу, що створює інвестиційний клімат, привабливий для іноземних інвесторів. 

Визначено перспективні напрями та розроблено пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодавства України у сфері органічного землеробства. 
Йдеться, зокрема, про розроблення та затвердження критеріїв визначення 
придатності земель сільськогосподарського призначення для використання у 
процесі ведення органічного землеробства, встановленні особливого правового 
режиму цих земель, вирішення на законодавчому рівні питань, які стосуються 
збереження ґрунтів та охорони їх родючості та ін.  

Ас. Кульчій І.М. досліджено теоретико-правові та інституційно-правові 
засади зближення законодавства України з актами acquis communautaire у аграрній 
сфері; досліджено міжнародне законодавство та законодавство ЄС у сфері захисту 
географічних зазначень походження сільськогосподарської продукції, 
проаналізовано національне законодавства у цій сфері, запропоновано шляхи та 
способи його удосконалення з метою імплементації в умовах євроінтеграції. 
З’ясовано, що одним і з напрямів адаптації національного законодавства до 
законодавства ЄС в рамках політики якості є захист географічних зазначень 
походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. 
Досліджено поняття географічного зазначення, яке відповідно до законодавства 
ЄС розглядається через дві категорії: захищене зазначення походження та 
захищене географічне зазначення; з’ясовано їх спільні та відмінні риси. У статті 
детально досліджено подвійну процедуру реєстрації географічних зазначень 
сільськогосподарської продукції на національному рівні та на рівні ЄС відповідно 
до європейського законодавства. Проаналізовано законодавство України у сфері 
правової охорони географічних зазначень та зроблено висновок про його 
невідповідність європейським вимогам в частині суб’єктного складу, державної 
реєстрації, специфікації, маркування та правової охорони.  

Наукова новизна отриманих результатів ас. Савельєвої О.М. полягає, 
зокрема, в наступному: - удосконалено теоретичний підхід до розуміння предмета 
аграрного права шляхом розширення змісту цієї категорії. Доведено, що в 
сучасних умовах трансформація предмета аграрного права зумовлена появою в 
його структурі якісно нових видів суспільних відносин, що виникають у зв’язку з 
необхідністю забезпечення сталого розвитку всієї аграрної сфери в державі 
шляхом запровадження нових форм аграрного господарювання, використання 
інноваційних технологій у сільськогосподарському виробництві, стимулювання 
розвитку сільськогосподарської біоенергетики, сільського туризму, диверсифікації 
сільськогосподарської діяльності, інформаційних відносин в аграрній сфері, а 
також у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань України в агросфері; 

- запропоновано підхід, згідно якого використання моделей державно-
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приватного партнерства в сфері розвитку сільського зеленого та гастрономічного 
туризму слугуватиме підвищенню іміджу України як держави з унікальними 
«гастрономічними» туристичними маршрутами, а також виробника та експортера 
високоякісної сільськогосподарської та продовольчої продукції, в тому числі 
органічної. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Самсонової Я.О. полягає: в 
умовах економічної нестабільності та інвестиційної непривабливості галузі 
виноградарства, враховуючи її специфіку, велике значення для розвитку має 
стабільна та ефективна державна підтримка. Однією із важливих умов подальшого 
розвитку виноградарства й виноробства є удосконалення виробничо-
господарських зв’язків у сфері виробництва виноградної продукції в 
господарствах різних форм власності на основі їх інтеграції та кооперації. 
Основним завданням формування сталого розвитку виноградо-виноробної галузі є 
створення сприятливих умов, а саме залучення фінансування та удосконалення 
механізмів державної підтримки в цій галузі, особливо у сфері інноваційної 
діяльності, та розвиток перспективних організаційно-правових форм суб’єктів 
господарювання на основі інтеграції та кооперації, зокрема через створення 
виноградо-виноробних кластерів. 

Не врегулювання відносин у сфері виробництва, зберігання та реалізації 
зерна на сьогодні призводить до: невідповідності інтересів держави та суб’єктів 
зернового господарювання, неефективності функціонування ринку зерна з точки 
зору захищеності прав окремих суб’єктів, відсутності єдиних вимог щодо 
зберігання зерна та продуктів його переробки для суб’єктів усіх форм власності, 
недосконалості механізму вирішення спорів при визначенні якості зерна в силу 
неоднозначності тлумачення, а також втрати можливості здійснення моніторингу 
обігу зерна та державного контролю в цій сфері. Єдиним шляхом вирішення 
вищезазначених проблем щодо забезпечення прав суб’єктів ринку зерна є 
уніфікований підхід до їх регламентації на законодавчому рівні з врахуванням 
балансу державних інтересів та сучасних вимог ринкового 
конкурентоспроможного середовища. 

Спираючись на Концепцію Державної цільової програми розвитку 
аграрного сектору економіки на період до 2020 року, схвалену розпорядженням 
КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1437-р, результатом виконання якої передбачено 
створення сучасної системи насінництва та розсадництва, а також збільшення 
експорту насіннєвого матеріалу, перед державою стоїть нагальне питання щодо 
удосконалення правового забезпечення у сфері виробництва вітчизняної 
насіннєвої продукції, зокрема через: збільшення обсягів фінансування програм 
державної підтримки селекції, виробництва і закупівлі насіння зернових культур; 
забезпечення законного використання охоронних сортів, попереджуючи 
незаконний збут насіння; сприяння надходженню інвестицій для продукування 
нових високопродуктивних й якісних сортів вітчизняної селекції. 
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Ас. Покальчуком М.Ю. визначено, що правове становище суб’єктів 
аграрного права є недосконалим. Так, аналіз законодавства щодо діяльності 
особистих селянських господарств дозволив виявити певні прогалини у правовому 
регулювання, що проявляються у неврегульованості питань зайнятості осіб, що 
ведуть особисте селянське господарство, оподаткуванні їх діяльності, що виходить 
за межі, встановлені податковим законодавством. Крім того, проаналізовано 
правове становище продукції рослинного та тваринного походження, що 
виробляється особистими селянськими господарствами як для задоволення 
власних потреб, так і для реалізації її надлишків.  

Приділено увагу дослідженню становища оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. світова практика існування оптових ринків 
сільськогосподарської продукції доводить, що успішна діяльність таких ринків 
залежить від багатьох факторів: а саме, оптимальний вибір місця їх розташування, 
аналіз товарних потоків, що мають проходити через ринок, налагодження мережі 
таких ринків або їх представництв у кожному з регіонів України, створення 
системи логістичних послуг. Така практика є правильною, оскільки у такому разі 
налагоджена мережа оптових ринків сільськогосподарської продукції буде 
протидіяти виникненню дефіциту певного виду продукції на певній території, та 
забезпечить можливість оперативного переміщення такої продукції по території 
України. 

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

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. 

2.2. Кафедра в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 
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 голови СФГ «Дарунок» Орлеан К. М. від 
07.11.2019 р. Вх. № 126-01-1878 щодо застосування аналогії закону, аналогії права 
у земельних правовідносинах. 

2. Науково-правовий висновок з питань, пов’язаних із продовженням 
терміну дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення приватної форми власності, а також визнання недійсним договору 
оренди земельної ділянки за зверненням виконавчого директора ТОВ «Бета-Агро-
інвест» Скроботова Є. А. від 10.09.2019 р. Вх. № 126-01-1466. 

3. Науково-правовий висновок з питань, пов’язаних з виконанням умов 
договору оренди земельної ділянки та використанням земельної ділянки не за 
цільовим призначенням за зверненням Ткачука Олександра Володимировича від 
04.02.2019 р. Вх. № 128-01-196, в інтересах Крюківщинської сільської ради Києво-
Святошинського району Київської області. 

4. Відповідь на запит від 08.09.2019 року віх.№127/1 Голови ГО 
«Харківська обласна асоціація працівників рибного господарства» щодо 
роз’яснення питань відносно дострокового припинення договорів оренди земель 
та порядку проведення перевірок використання та охорони земель водного фонду 
- жовтень 2019 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: 
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Кафедрою спільно з кафедрою екологічного права 1 березня 2019 року 
проведено науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми екологічного, 
земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах. За результатами 
конференції надруковано збірник тез наукових повідомлень. 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. 

2.7. Участь викладачів у конференціях  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 Круглий стіл ІІІ Харківського 
міжнародного юридичного форуму: 

«Агробізнес і права людини: 
ключові виклики і план дій» (м. 

Харків, 26 вересня 2019 року 

9 

2 Круглий стіл ІІІ Харківського 
міжнародного юридичного форуму 
«Агробізнес сьогодні: алгоритми 

захисту» (м. Харків, 28 вересня 2019 
року) 

7 

3 ІІІ Харківський міжнародний 
юридичний форум (м. Харків, 24 – 

28 вересня 2019 року) 

1 

4 Круглий стіл в межах ІІІ 
Харківського міжнародного 

юридичного форуму «Агробізнес і 
права людини: ключові виклики і 

7 
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план дій» (м. Харків, 26 вересня 
2019 р.) 

5 − Панельна дискусія «Майбутнє 
цифрових активів: фінансово-
правові аспекти» в межах ІIІ 
Харківського міжнародного 

юридичного форуму (м. Харків, 24-
28 вересня 2019 р.), 27 вересня 2019 

року, Національний юридичний 
університет імені Ярослава, місто 

Харків. 
 

1 

6 Міжнародна науково-практична 
конференція: Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та 
перспективи розвитку (м. Львів, 15-16 

листопада 2019 року) 

1 

7 Міжнародна науково-практична 
конференція: Сучасні погляди на актуальні 
питання правових наук (м. Запоріжжя, 

22-23 листопада 2019 року) 

1 

8 - Workshop «Innovations, Justice 
and Legal Tech» was organized by 

USAID and Civil Resolution Tribuna 
(Харків, 16-17 травня 2019 р.) 

 

1 

9 Міжнародна науково - практична 
конференція «Розвиток 

гастрономічного туризму в Україні: 
стан, виклики та перспектива 
імплементації Європейського 

досвіду» (30 травня 2019 року, м. 
Київ) 

3 

10 Міжнародна науково-практична 
конференція «Правові питання 

удосконалення земельного 
законодавства», організована 

Ташкентським державним 
юридичним університетом (м. 

Ташкент (Узбекистан), 15 листопада 
2019 р. 

1 
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11 Вісімнадцяті осінні юридичні 
читання: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 25 
жовт. 2019 р.) 

3 

12 Scientific and pedagogical internship 
«Innovative technologies in legal 

education: experience of the European 
Union countries», Wloclawek, 

Republic of Poland, June 17-28, 2019; 

2 

13 Семінар «Стажування в 
міжнародних міжурядових 

організаціях: ООН, ОБСЄ, ЄК», 
м. Відень (Австрія), 14 – 18 жовтня 

2019 р. 

1 

14 Міжнародна науково-практична 
конференція «Український правовий 

вимір: пошук відповідей на 
глобальні міжнародні виклики», м. 

Дніпро, 17 травня 2019 р. 

1 

15 XVI Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи», м. 
Луцьк, 14-15 червня 2019 р.; 

2 

16 Міжнародна науково-практична 
конференція «Еколого-правовий 

статус людини і громадянина: 
ретроспективний та перспективний 
погляди» (м. Київ 31 травня 2019 р.) 

7 

Всеукраїнські 

1 Круглий стіл присвячений 90-річчю 
з дня народження доктора 

юридичних наук, професора, члена-
кореспондента НАПрН України 

Василя Костянтиновича Попова на 
тему: «Актуальні проблеми 
екологічного, земельного та 

аграрного законодавства в сучасних 
умовах» (м. Харків, 1 березня 2019 

року) 

19 

2 Всеукраїнська науково-практична 
конференція: Особливості правового 

9 
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регулювання екологічних, 
земельних, аграрних, 

природоресурсних відносин в 
умовах глобалізації (м. Івано-

Франківськ, 20 – 22 вересня 2019 
року) 

3 Круглий стіл: Теоретичні та 
практичні проблеми земельної 

реформи в Україні (м. Харків, 15 
листопада 2019 року). 

 

12 

4 Правовий практикум: «Особливості 
розгляду судами земельних спорів» 

Юридичний журнал «Право 
України» м. Київ, 15 березня 2019 

року. 

2 

5 Правове забезпечення соціально-
економічного розвитку: стан та 
перспективи»: Всеукраїнська 

науково-практична конференція (11-
12 жовтня 2019 р.). Вінниця 

5 

6 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. 

 

1 

7 Всеукраїнська науково-практична 
конференція Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному 
українському суспільстві (м. Харків, 

30 травня 2019 р. ) 

1 

8 Перший науково-виробничий форум 
Східного міжрегонального 

наукового центру НААН України 
«Розвиток аграрного сектора 

України крізь призму науки, освіти 
та виробництва» (м. Харків, 18 

жовтня 2019 р.); 

2 

9 Круглий стіл організований 3 
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Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників Харківської області 

«Землі постійного користування» (м. 
Харків, 23 жовтня 2019 р.); 

 
10 - Забезпечення прав в аграрних, 

земельних, екологічних та 
природоресурсних відносинах: 

Четверте зібрання фахівців 
споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 

черв. 2019 р.) 
 

4 

11 - Медико-правовий форум 
«Конституційні засади медичної 
реформи в Україні» (м. Харків, 6 

груд. 2019 р.) 
-  

1 

12 Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Об’єкти екологічного і 
суміжних галузей права: теоретичні 

та практичні аспекти в умовах 
сталого розвитку» (м. Київ, 29 

листопада 2019 р.). 
-  

2 

13 Актуальні питання розвитку 
державності та правової системи в 

сучасній Україні. 25-26 жовтня 2019 
р., м. Запоріжжя. 

1 

 

1.8. Участь у зарубіжних конференціях  

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Правові питання 
удосконалення земельного законодавства», організована Ташкентським 
державним юридичним університетом (м. Ташкент (Узбекистан), 15 листопада 
2019 р.- ас. Кульчій І.М. 
 2. Scientific and pedagogic internship «Innovative Technologies in Legal 
Education: experience of the European Union countries»: Internship proceeding, (June 
17-28, 2019, Wloclawek, Republic of Poland) – ас. Покальчук М.Ю., ас. Самсонова 
Я.О. 
 3. Семінар «Стажування в міжнародних міжурядових організаціях: ООН, 
ОБСЄ, ЄК», м. Відень (Австрія), 14 – 18 жовтня 2019 р. – доц. Хомінець С.В.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Підручники та посібники: 
1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-

тє вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. 
2.Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. 2-е вид., перероб. і 

допов. Х.: Право, 2019. 412 с.  
3. 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. (2 д.а.) 

4. Земельне право: посіб. для підготовки до іспиту / М.В. Шульга, В.І. 
Гордєєв, Д.В. Санніков. Харків: Право, 2019. 278 с. (2 д.а.) 

Енциклопедія: 
1. Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне 

право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: 
Право, 2019. 696 с. 

 
3.4. Кількість опублікованих статей (31/39,39,): 

з них: 
1. Шульга М. В., Любченко П. М. До питання щодо реалізації місцевими 

радами власницьких правомочностей у сфері земельних відносин. Проблеми 
законності. 2019. № 146. С. 91–102 (0,3 друк. арк.) 

2. Stativka A., Kulchii I. Legal provision of rural tourism as a trend of rural areas 
diversification. Yerbook of Ukrainian law: Coll. of scientific pappers / responsible for 
the issue O.V. Petryshyn. Kharkiv : Law, 2019. № 11. 378– 385 (0,3 д.а.). 

3.  Курман Т. В. Теоретико-методологічні засади правового забезпечення 
сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: дис. … докт. юрид. наук / 
12.00.06. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 487 с. (22 д. а.) 

4. Курман Т.В. Теоретико-правові засади економіко-екологічних заходів 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і 
суспільство. 2019. №. 1. С. 56-62. (0,5 д.а.) 

5. Курман Т.В. Щодо окремих питань законодавчого забезпечення 
сучасного сільськогосподарського виробництва. Право. Людина. Довкілля: наук.-
практ. журнал. 2018. № 9 (2). С. 37-44. (0,5 д.а.)  

6. Курман Т.В. Регіональна аграрна політика у забезпеченні сталого 
розвитку сільськогосподарсько-го виробництва: правові питання. Порівняльно-
аналітичне право: електронне наук. фахове видання. 2018. № 5. С. 183-186. (0,5 
д.а.)  

7. Лісова Т.В. Особливості об’єкта правовідносин щодо відновлення земель 
як складника предмета земельного права / Т.В. Лісова // Право і суспільство / 



44 
 

 

Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 
університет». – 2019. – № 1. – Ч. 1. – С. 62 – 67. (0,5 друк. арк.).  

8. Лісова Т.В. Деякі особливості відновлення земель водного фонду / Т.В. 
Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський 
національний університет. – 2019. – Вип. 54. – С. 110 – 112. (0,5 друк. арк.). 

9. Лісова Т.В. До питання про суб’єктів правовідносин щодо відновлення 
земель як складової предмета земельного права / Т.В. Лісова // Проблеми 
законності: зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 2019. – № 144. С. 93 – 99. (0,6 
друк. арк.). 

10. Лисовая Татьяна. Теоретические вопросы консервации земель как 
основного правового мероприятия их восстановления. Legea si viata. MARTIE 
2019. C. 55 – 59 (0,5 друк. арк.). 

11. Лісова Т.В. До питання про виникнення, зміну та припинення 
правовідносин щодо відновлення земель як складника предмета земельного права 
/ Т.В. Лісова // Право і суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ 
«Дніпровський гуманітарний університет». – 2019. – № 2. – Ч. 1. – С. 100 – 104. 
(0,5 друк. арк.).  

12. Лісова Т.В. До питання про відповідальність за порушення 
законодавства у сфері відновлення земель / Т.В. Лісова // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія Право: зб. наук. пр. / Голов. 
ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський національний університет. – 2019. – 
Вип. 55. Т.2. – С. 11 – 13. (0,5 друк. арк.). 

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

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

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

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

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

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

19. Корнієнко Г.С. Поняття «агробізнес» як правова категорія// Проблеми 
законності, Харків 2019. Вип. 147. – (0,8 д.а.) 

20. SANNIKOV, Dmytro V.. Eco-Economic Incentives of Rational Land Use and 
Protection in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, 
n. 7, p. 1489-1497, mar. 2019. ISSN 2068-7729. Available at: 
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https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2744 (Санніков Дмитро. Еколого-
економічне стимулювання до раціонального використання земель їх власниками в 
Україні. Журнал екологічного менеджменту та туризму. Румунія)(1,1 д. а.) 

21. Ya. A. Samsonova. STATE REGULATION AND FINANCING OF THE 
UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO 
INTEGRATION O. V. Serdyuk, Ya. A. Samsonova, H. V. Kolisnykova. Financial and 
credit activity: problems of theory and practice. №3. 2019. C.401-406. - 0,6 друк. арк. 

22. Игнатенко И.В. Правовые аспекты использования градостроительной и 
землеустроительной документации при планировании территорий. Право.by. № 1. 
2019. С. 96-100. (0,5 д.а). 

23. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shvydka V. Economic and legal differences in 
patterns of land use in Ukraine. Amozonia Investiga. Vol. № 18. 2019. P. 103-110. (0,3 
д.а.) 

24. Ignatenko I., Fedchyshyn D. About restrictions of land rights in Ukraine. 
Journal of Geography, Politics and Society. 2019. № 9 (1). Р. 23-27. (0,4 д.а.) 

25. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Bondar О. Protecting the rights of foreigners to 
investment-attractive land plots in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volum 9. № 2. P. 
317-329. (0,4 д.а.). 

26. Кульчій І. М. Географічне зазначення походження сільськогосподарської 
продукції: правові реалії та перспективи в умовах євроінтеграції. Проблеми 
законності. Харків. 2019. Вип. 146. С. 103-112 (0,8 д.а) 

27. Кульчий И.Н. Аграрный сектор Украины сквозь призму земельной 
реформы: правовые вопросы. Сборник статей по результатам международной 
научной конференции «Правовые вопросы совершенствования Земельного 
законадательства». Ташкентский госсударственный юридический университет. 
2019 (0,52 д.а). 

28. Лушпаєв С.О. Новели законодавства України у сфері виробництва, обігу 
та маркування органічної сільськогосподарської продукції. Підприємництво, 
господарство і право. 2019. № 11. С. 78-81, 0,5 друк. арк. 

29. Лушпаєв С.О. Розвиток законодавства України про сімейне фермерське 
господарство. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 204-207, 0,55 
друк. арк. 

30. Покальчук М.Ю. Деякі правові питання ведення особистих селянських 
господарств. Правова позиція № 4 (25), 2019 URL http://legalposition.umsf.in.ua/ 
(Index Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

31. Покальчук М.Ю. Становлення поняття суб’єктів аграрного права Право і 
суспільство № 6, 2019 URL http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv (Index 
Copernicus International) (0,5 друк. арк.). 
 3.4.1. за кордоном, навести перелік (10/5.4), 

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

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

4. Кульчий И.Н. Аграрный сектор Украины сквозь призму земельной 
реформы: правовые вопросы. Сборник статей по результатам международной 
научной конференции «Правовые вопросы совершенствования Земельного 
законадательства». Ташкентский госсударственный юридический университет. 
2019 (0,52 д.а). 

5. Лисовая Татьяна. Теоретические вопросы консервации земель как 
основного правового мероприятия их восстановления. Legea si viata. MARTIE 
2019. C. 55 – 59 (0,5 друк. арк.). 

6. SANNIKOV, Dmytro V.. Eco-Economic Incentives of Rational Land Use and 
Protection in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, 
n. 7, p. 1489-1497, mar. 2019. ISSN 2068-7729. Available at: 
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2744 (Санніков Дмитро. Еколого-
економічне стимулювання до раціонального використання земель їх власниками в 
Україні. Журнал екологічного менеджменту та туризму. Румунія)(1,1 д. а.) 

8. Ya. A. Samsonova. STATE REGULATION AND FINANCING OF THE 
UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO 
INTEGRATION O. V. Serdyuk, Ya. A. Samsonova, H. V. Kolisnykova. Financial and 
credit activity: problems of theory and practice. №3. 2019. C.401-406. - 0,6 друк. арк. 

9. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shvydka V. Economic and legal differences in 
patterns of land use in Ukraine. Amozonia Investiga. Vol. № 18. 2019. P. 103-110. 
Переклад назви: Економіко-правові відмінності моделей землекористування в 
Україні. Колумбія. Web of science. 

10. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Bondar О. Protecting the rights of foreigners to 
investment-attractive land plots in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volum 9. № 2. P. 
317-329. Переклад назви: Захист прав іноземців на інвестиційно привабливі 
земельні ділянки в Україні. Румунія. Web of science. 

11. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Bondar О. Legal issues of development of 
organic farming in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volum 9. Special Issue. P. 15-28. 
Переклад назви: Правові питання розвитку органічного землеробства в Україні. 
Румунія. Web of science. 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 
5/2,7) 

1. SANNIKOV, Dmytro V.. Eco-Economic Incentives of Rational Land Use and 
Protection in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 9, 
n. 7, p. 1489-1497, mar. 2019. ISSN 2068-7729. Available at: 
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/2744 (Санніков Дмитро. Еколого-

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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економічне стимулювання до раціонального використання земель їх власниками в 
Україні. Журнал екологічного менеджменту та туризму. Румунія)(1,1 д. а.) 

2. Ya. A. Samsonova. STATE REGULATION AND FINANCING OF THE 
UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO 
INTEGRATION O. V. Serdyuk, Ya. A. Samsonova, H. V. Kolisnykova. Financial and 
credit activity: problems of theory and practice. №3. 2019. C.401-406. - 0,6 друк. арк. 

3. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Shvydka V. Economic and legal differences in 
patterns of land use in Ukraine. Amozonia Investiga. Vol. № 18. 2019. P. 103-110. 
Переклад назви: Економіко-правові відмінності моделей землекористування в 
Україні. Колумбія. Web of science. 

4. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Bondar О. Protecting the rights of foreigners to 
investment-attractive land plots in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volum 9. № 2. P. 
317-329. Переклад назви: Захист прав іноземців на інвестиційно привабливі 
земельні ділянки в Україні. Румунія. Web of science. 

5. Ignatenko I., Fedchyshyn D., Bondar О. Legal issues of development of organic 
farming in Ukraine. Juridical Tribune. 2019. Volum 9. Special Issue. P. 15-28. 
Переклад назви: Правові питання розвитку органічного землеробства в Україні. 
Румунія. Web of science. 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web 
of Science) (25/14,69) та навести перелік. 

1. Шульга М. В., Любченко П. М. До питання щодо реалізації місцевими 
радами власницьких правомочностей у сфері земельних відносин. Проблеми 
законності. 2019. № 146. С. 91–102 (0,3 друк. арк.) 

2. Stativka A., Kulchii I. Legal provision of rural tourism as a trend of rural areas 
diversification. Yerbook of Ukrainian law: Coll. of scientific pappers / responsible for 
the issue O.V. Petryshyn. Kharkiv : Law, 2019. № 11. 378– 385 (0,3 д.а.). 

3. Курман Т.В. Теоретико-правові засади економіко-екологічних заходів 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і 
суспільство. 2019. №. 1. С. 56-62. (0,5 д.а.) 

4. Курман Т.В. Щодо окремих питань законодавчого забезпечення 
сучасного сільськогосподарського виробництва. Право. Людина. Довкілля: наук.-
практ. журнал. 2018. № 9 (2). С. 37-44. (0,5 д.а.)  

5. Курман Т.В. Регіональна аграрна політика у забезпеченні сталого 
розвитку сільськогосподарсько-го виробництва: правові питання. Порівняльно-
аналітичне право: електронне наук. фахове видання. 2018. № 5. С. 183-186. (0,5 
д.а.)  

6. Лісова Т.В. Особливості об’єкта правовідносин щодо відновлення земель 
як складника предмета земельного права / Т.В. Лісова // Право і суспільство / 
Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 
університет». – 2019. – № 1. – Ч. 1. – С. 62 – 67. (0,5 друк. арк.).  

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


48 
 

 

7. Лісова Т.В. Деякі особливості відновлення земель водного фонду / Т.В. 
Лісова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
Право: зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ужгородський 
національний університет. – 2019. – Вип. 54. – С. 110 – 112. (0,5 друк. арк.). 

8. Лісова Т.В. До питання про суб’єктів правовідносин щодо відновлення 
земель як складової предмета земельного права / Т.В. Лісова // Проблеми 
законності: зб. наук. пр. / Голов. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 2019. – № 144. С. 93 – 99. (0,6 
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10. Лісова Т.В. До питання про виникнення, зміну та припинення 
правовідносин щодо відновлення земель як складника предмета земельного права 
/ Т.В. Лісова // Право і суспільство / Голов. ред. М.В. Корнієнко. – Дніпро: ВНПЗ 
«Дніпровський гуманітарний університет». – 2019. – № 2. – Ч. 1. – С. 100 – 104. 
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11. Лісова Т.В. До питання про відповідальність за порушення 
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Ужгородського національного університету. Серія Право: зб. наук. пр. / Голов. 
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земельного права. Право і суспільство. 2019. № 4. С.133-139. (0.6 д.а.). 
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землеустроительной документации при планировании территорий. Право.by. № 1. 
2019. С. 96-100. (0,5 д.а). 
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20. Кульчій І. М. Географічне зазначення походження сільськогосподарської 
продукції: правові реалії та перспективи в умовах євроінтеграції. Проблеми 
законності. Харків. 2019. Вип. 146. С. 103-112 (0,8 д.а) 

21. Кульчий И.Н. Аграрный сектор Украины сквозь призму земельной 
реформы: правовые вопросы. Сборник статей по результатам международной 
научной конференции «Правовые вопросы совершенствования Земельного 
законадательства». Ташкентский госсударственный юридический университет. 
2019 (0,52 д.а). 

22. Лушпаєв С.О. Новели законодавства України у сфері виробництва, обігу 
та маркування органічної сільськогосподарської продукції. Підприємництво, 
господарство і право. 2019. № 11. С. 78-81, 0,5 друк. арк. 

23. Лушпаєв С.О. Розвиток законодавства України про сімейне фермерське 
господарство. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 204-207, 0,55 
друк. арк. 

24. Покальчук М.Ю. Деякі правові питання ведення особистих селянських 
господарств. Правова позиція № 4 (25), 2019 URL http://legalposition.umsf.in.ua/ 
(Index Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

25. Покальчук М.Ю. Становлення поняття суб’єктів аграрного права Право і 
суспільство № 6, 2019 URL http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv (Index 
Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

3.4.3.Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 
баз даних (Scopus) – у Scopus немає; у Google Академія – 1717. 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2019 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 Ігнатенко І.В. Економіко-правові 

відмінності 
моделей 

землекористування 
в Україні.. 

Amozonia Investiga 
(Колумбія 

Випуск 18, 
С. 103-110 

2 Ігнатенко І.В. Захист прав 
іноземців на 
інвестиційно 
привабливі 

земельні ділянки в 

Juridical Tribune 
(Румунія) 

Випуск № 9/2 
С. 317-329 
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Україні  
3 Ігнатенко І.В.. Правові питання 

розвитку 
органічного 

землеробства в 
Україні. 

Juridical Tribune 
(Румунія) 

Випуск № 9 
С. 15-28 

 

4 Санніков Д.В. Еколого-
економічне 

стимулювання до 
раціонального 
використання 

земель їх 
власниками в 

Україні. 

Журнал 
екологічного 

менеджменту та 
туризму 

(Румунія) 

Випуск 9/7, 
С.1489-1497 

5 Самсонова 
Я.О. 

Державне 
регулювання i 
фінансування 

ринку 
Виноградарства 
україни в умовах 
євроінтеграції; 

Україна 

Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 

теорії та практики 
 (Україна) 

Випуск 3  
С.401-406 

 

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 

106/122,2 1/22,0 31/39,4 70/13,5 0 4/49,1 0 0 

Примітка: до всього друкованої продукції включено: Велика українська 
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юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: Земельне та аграрне право / [редкол.: М. В. 
Шульга (голова) та ін.]. 2019. 696 с. (1/19,35 друк. арк.) 
 

 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. Гордєєвим В.І. у звітному році прочитано лекцію практичним 
працівникам – Сертифікаційна освітня професійна програма « Юрист в 
агробізнесі» спікер.1. лекція: Правові засади фермерського землекористування. 2. 
лекція: Правове регулювання оренди землі в Україні  
 К.ю.н., доц. Лісовою Т.В. прочитано лекцію «Новації у земельному праві» 
15 травня 2019 р. за планом підвищення кваліфікації працівникам СБУ. 
 К.ю.н., доц. Санніковим Д.В. прочитано лекцію за планом підвищення 
кваліфікації працівникам СБУ. 
 К.ю.н., доц. Станіславським В.П. прочитано лекції практичним 
працівникам: приймав участь у сертифікованій освітньої професійній програмі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Юрист в 
агробізнесі», тема лекції "Антирейдерство та безпека Агробізнесу" в курсі Правові 
основи ведення агробізнесу. 
 К.ю.н., ас. Кульчій І.М. в рамках сертифікатної програми «Юрист в 
агробізнесі» було прочитано лекції: 1. «Правове регулювання діяльності 
особистих селянських господарств. Актуальні організаційно-правові питання 
розвитку сільського туризму в Україні»; 2. «Особливості становлення 
сільськогосподарської кооперації в Україні: правові проблеми». 
 К.ю.н., ас. Самсоновою Я.О. в рамках сертифікатної програми «Юрист в 
агробізнесі» 23.02.2019 року прочитана лекція за темою: «Правове регулювання 
здійснення аграрними товаровиробниками окремих видів сільськогосподарської 
діяльності». 
 4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 
місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження.  

У 2019 році згідно з планом к.ю.н., доц. Гордєєвим та к.ю.н. ас. 
Савельєвою О.М. проведено узагальнення практики застосування законодавства 
Великої Палати Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із земельних 
відносин за 11 місяців 2019 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: 



52 
 

 

1. Науковий висновок на запит голови СФГ «Дарунок» Орлеан К. М. від 
07.11.2019 р. Вх. № 126-01-1878 щодо застосування аналогії закону, аналогії права у 
земельних правовідносинах. 

2. Науково-правовий висновок з питань, пов’язаних із продовженням 
терміну дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення приватної форми власності, а також визнання недійсним договору 
оренди земельної ділянки за зверненням виконавчого директора ТОВ «Бета-Агро-
інвест» Скроботова Є. А. від 10.09.2019 р. Вх. № 126-01-1466. 

3. Науково-правовий висновок з питань, пов’язаних з виконанням умов 
договору оренди земельної ділянки та використанням земельної ділянки не за 
цільовим призначенням за зверненням Ткачука Олександра Володимировича від 
04.02.2019 р. Вх. № 128-01-196, в інтересах Крюківщинської сільської ради Києво-
Святошинського району Київської області. 

4. .Відповідь на запит від 08.09.2019 року віх.№127/1 Голови ГО «Харківська 
обласна асоціація працівників рибного господарства» щодо роз’яснення питань 
відносно дострокового припинення договорів оренди земель та порядку 
проведення перевірок використання та охорони земель водного фонду - жовтень 
2019 р. 

Доц. Санніковим Д.В. підготовлено: 
 1.Науково-практичний висновок за запитом адвоката Постельги І.М. щодо 

питань застосування законодавства про спеціальне природокористування; 
 2. Науково-практичний висновок за запитом адвоката Постельги І.М. щодо 

питань застосування законодавства про здійснення спеціального використання 
лісових ресурсів. 

Доц. Шараповою С.В. підготовлено: 
Науково-правовий висновок на звернення адвоката Твердохліба О. М. від 

19.07.2019 р. 
Ас. Ігнатенко І.В. підготовлено: 

 Науково-консультативний висновок на запит представника 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо колізій в 
земельному законодавстві та проблем реалізації права громадян на землю від 
27.06.2019 р. 

 
 

4.4. Іншу консультаційну діяльність кафедра не здійснювала. 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1.На базі кафедри сформувались 2 наукові школи – земельного та 
аграрного права.  
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Наукові керівники аспірантів та здобувачів: 
д.ю.н., завідувач кафедри Шульга М.В. 
к.ю.н., доцент Шарапова С. В. 
к.ю.н., доцент Санніков Д.В. 
У 2019 році захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право: 
 1) Одарюк М.П.. на тему: «Правове регулювання процедур у земельному 

праві», науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга М.В. 
 2) Осадчий С.Ю. на тему: «Правові засади використання та охорони 

земель трубопровідного транспорту», науковий керівник – доктор юридичних 
наук, професор Шульга М.В. 

 3) Цилюрик Р.А. на тему: «Правове регулювання використання 
земельних ділянок для органічного землеробства», науковий керівник – доктор 
юридичних наук, професор Шульга М.В. 

У 2019 році захистили докторські дисертації за спеціальністю 12.00.06 – 
земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право: 

 1) Курман Т.В. на тему: «Теоретико-методологічні засади правового 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва», науковий 
консультант – доктор юридичних наук, професор Шульга М.В. 

Продовжують роботу над докторськими дисертаціями доценти Т.В. Лісова, 
С. В. Шарапова. 

5.2. Викладачів, які не мають наукового ступеня, немає. 
5.3. Підготовка відгуків на дисертацій.  
Кандидатські дисертації – «5» 
Докторські дисертації –«1» 

Проф. Статівка А.М. Виступав офіційним опонентом по кандидатських 
дисертаціях за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право»: 

1) Хорошковська О. І. «Правові аспекти паювання майна в колективних 
сільськогосподарських підприємствах в Україні». 

Проф. Шульга М.В.Виступав офіційним опонентом по докторським та 
кандидатським дисертаціям за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне 
право; екологічне право; природоресурсне право: 

1) Євстігнєєв А. С. «Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 
у сфері спеціального природокористування» (докторська дисертація). 

2) Ущаповська О. І. «Планування у земельному праві» (кандидатська 
дисертація). 

3) Кондратюк Т. М. «Правовий режим земель національної екологічної 
мережі України» (кандидатська дисертація). 

4)  Зубрицький О. В. Правове регулювання обігу земель 
сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: порівняльно-
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правовий аспект (кандидатська дисертація). 
5) Заплітна І. А. «Правове забезпечення паювання земель в Україні» 

(кандидатська дисертація). 
 5.4Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські. 

Кандидатські дисертації – «» 
Докторські дисертації –«» 

Проф Шульга М.В. підготував відгуки на автореферати:  
1) Коваленко Б. В. «Юридична природа стандартів як джерел 

екологічного права» (кандидатська дисертація). 
2) Хорошевська О. І. «Правові аспекти паювання майна колективних 

сільськогосподарських підприємств в Україні» (кандидатська дисертація). 
3) Юрченко Е. С. «Право сільськогосподарського землекористування» 

(кандидатська дисертація). 
4) Дударенко В. В. «Правовий статус аграрних холдингів в Україні та за 

кордоном: порівняльно-правовий аспект» (кандидатська дисертація). 
Проф. Статівка А.М. підготував відгуки на автореферати: 

1) Ковальова С. С. «Організаційно-правові засади племінної справи у 
тваринництві» (кандидатська дисертація). 

2) Кондратюк Т. М. Правовий режим земель національної екологічної мережі 
України» (кандидатська дисертація). 

Доц. Туєва О.М. підготувала відгуки на автореферати:  
1) Смолярчук Р.Ф. «Правовий режим лісів колишніх колективних 

сільськогосподарських підприємств». 
2) Заплітна І.А. «Правове забезпечення паювання земель в Україні». 

Рецензування докторської дисертації: 
1) Курман Т.В. «Теоретико-методологічні засади правового забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» 
Доц. Шарапова С.В. підготувала відгуки на автореферати:  
1) Смолярчук Р.Ф. «Правовий режим лісів колишніх колективних 

сільськогосподарських підприємств». 
Доц. Курман Т.В. підготувала відгуки на автореферати:  
1) Коваленка Богдана В'ячеславовича на тему «Юридична природа стандартів 

як джерел екологічного права» 
2) Хорошевської Олександри Ігорівни на тему «Правові аспекти паювання 

майна колективних сільськогосподарських підприємств в Україні» 
Доц .Лісова Т.В. підготувала відгуки на автореферати:  
1)_Сенюти Лілії Богданівни“Система земельного права України як галузі 

права”. 
Ас. Ігнатенко І.В.. підготувала відгуки на автореферати:  
1) Жидана О.С.: «Правовий режим боліт в Україні»  
2) Ущаповська О.І. «Планування в земельному праві України»  
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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., доц. Корнієнко Г.С., 
доц. Туєва О.М. та із земельного права – керівники доценти Лісова Т. В., 
Шарапова С. В., Санніков Д. В., 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 2019 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. 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., Золотарьова Д.М. 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 – 28/5,6 рук. 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», «Вісник Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право». 

Д.ю.н., проф. Статівка А. М. – член редакційних колегій Наукового 
вісника Національного юридичного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія «Право», м. Київ. 

К.ю.н., доц. Санніков Д.В. є членом редакційних колегій видань: «Вісник 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Економічна теорія та право». 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 
1. Доц. Гордєєв В.І. отримав Подяку за участь у правовому практикуму « 

Особливості розгляду судами земельних спорів»  
2. Доц. Курман Т.В. нагороджена дипломом за 1 місце у Конкурсі імені 

Святого Володимира на краще науково-практичне видання у номінації 
«Господарське право; господарсько-процесуальне право; аграрне право» за 
монографію «Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: проблеми 
правового забезпечення» (2019 р.). 

3. Ас. Самсонова Я.О. отримала подяку наукового керівника за вагомий 
внесок у розвиток науки і підготовку переможця всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальністю «Право» Федюка Віталія 
Владленовича, 19 квітня 2019 р. на базі Національного університету «Одеська 
юридична академія» (наказ Міністерства освіти і науки №1010 від 18 вересня 2019 
року). 
 

10. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 1. Доц. Хомінець С.В. проходила наукове стажування в рамках Семінару 
«Стажування в міжнародних міжурядових організаціях: ООН, ОБСЄ, ЄК», 
організоване Польсько-українською Фундацією – Інститут Міжнародної 
Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС) у м. Відень 14 – 18 жовтня 2019 р. 
 2. Доц. Корнієнко Г.С. приймала участь у міжнародному навчальному 
інституційному візиті м. Лондон, Велика Британія 15-21 липня 2019 р. 
Ознайомилась з роботою: Верховного суду та Господарського суду Лондона. 
 

Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 6 від 3 грудня 2019 р. 

 
 

Завідувач кафедри 
земельного та аграрного права                                      проф. М. В. Шульга 

 
 

Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 
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