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4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
 
Зроблено висновок щодо необхідності на законодавчому рівні врегулювати етапи 

поділу намивних територій на земельні ділянки і зони, з визначенням видів дозволеного 
використання. На намивній території в населених пунктах можуть бути створені штучні 
земельні ділянки як мінімум двох видів: 1) гідротехнічні споруди на території морських 
портів, що використовуються для забезпечення виробничої діяльності; 2) штучні 
земельні ділянки як частина території населеного пункту (може бути пов’язана з 
материковою частиною населеного пункту, а може бути і островом).  

З’ясовано, що під час створення намивних територій, придатних для життя та 
діяльності людини, здійснюється комплексне природокористування. Оскільки намивні 
території створюються в ході містобудівної діяльності, кожна її стадія (проектування, 
будівництво, експлуатація) повинна регулюватися відповідно до екологічних вимог.  В 
першу чергу повинні бути розроблені та прийняті: 1) при проектуванні та будівництві 
намивний території, придатних для життя і діяльності людини, екологічні нормативи 
впливу: на дно і акваторію водного об’єкта; на земельну ділянку прибережної захисної 
смуги та водоохоронної зони; 2) нормативи містобудівного проектування та нормативи 
якості території, придатної для життя і діяльності людини. 

В Україні місцева влада не зацікавлена в векторі компактного розвитку міст, 
оскільки органи влади орієнтовані на виконання показників «ефективності», в число 
яких входить і введення в експлуатацію житла. В результаті Генеральний план і план 
зонування території населеного пункту втрачають свою значимість. Як результат з цього 
випливає зміна положень під інтереси певного забудовника або їх повне недотримання. 
Для вирішення розглянутих проблем видається необхідним: 1) врегулювати належний 
порядок здійснення ущільнювальної забудови на законодавчому рівні; 2) при 
неможливості інфраструктури житлового кварталу обслуговувати потреби нового 
багатоквартирного будинку можна розробити і впровадити проект, що передбачає 
створення ресурсоеффективного міста як сукупності інноваційних інженерних систем, 
містобудівних рішень, а також способів підвищення мобільності транспортної 
інфраструктури, результатом втілення яких є створення оптимальних умов для життя 
населення мікрорайону; 3) посилити контроль за будівництвом нових будівель у 
сформованих житлових районах; 4) зобов’язати будівельні компанії включати в проект 
забудови такі соціальні об’єкти, як поліклініки, дитячі садки, школи і т. д. Це можливо, 
наприклад, шляхом укладення спеціальних договорів щодо розвитку забудованих 
територій. У зв’язку з цим на законодавчому рівні необхідно врегулювати 
правовідносини щодо подальшого розвитку вже забудованої територій, зокрема, дати 
визначення договору щодо розвитку забудованої території, вичерпний перелік його 
істотних умов, порядок укладення та відповідальність сторін у разі невиконання умов 
договору. Внесення запропонованих змін до містобудівного законодавства, дозволить 
забезпечити аналітичну обробку просторової інформації і підготовку територіальних 
управлінських рішень, а згодом, ефективне (якісне) перетворення міського середовища. 

Сутність категорії «органічне сільське господарство» можна сформулювати як 
поняття, що охоплює всі системи землеробства, що ґрунтуються на природних засобах і 
ресурсах, які враховують природні потреби рослинного і тваринного світу, 
навколишнього природного середовища, основною метою якого виступає процес 
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виробництва екологічної (органічної) продукції, засвідченої міжнародними й 
національними екологічними сертифікатами. 

Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення як основного 
засобу виробництва диктує застосування інших підходів до моніторингу і використання 
більш широкого комплексу показників, які визначають якісний стан і ґрунтову 
родючість сільськогосподарських земель. Необхідно розробити та затвердити критерії 
визначення придатності земель сільськогосподарського призначення для використання у 
процесі ведення органічного землеробства, вирішення на законодавчому рівні питань, 
які стосуються збереження ґрунтів та охорони їх родючості, розроблення та 
затвердження нормативів їх якісного стану, який би відповідав вимогам вирощування 
органічної продукції рослинного походження, та ін. 

Органічному землеробству повинні передувати еколого-агрохімічне оцінювання й 
паспортизація ґрунтів за еколого-токсикологічними, санітарно-гігієнічними критеріями, 
за екологічною стійкістю й агрохімічною ґрунтовою родючістю. На сьогодні ці питання 
так і не отримали нормативно-правового забезпечення, що не дозволяє забезпечити 
високу якість вироблених органічної сировини і продукції. 

Не зважаючи на значний потенціал та перспективи розвитку органічного 
сільського господарства, в Україні не існує чіткої державної політики щодо 
напрямів подальшого розвитку органічного сектору. Саме тому доцільним є 
використання зарубіжного досвіду підтримки виробників органічної продукції, а 
саме: сприяння популяризації органічного виробництва, підтримка розвитку науки і 
дорадництва, фінансова допомога виробникам органічної продукції при переході на 
органічне виробництво, держані замовлення органічної продукції в дошкільні 
заклади, лікарні, санаторії, надання пільгових кредитів агровиробникам тощо. 
Одночасно з формуванням законодавчого підґрунтя розвитку органічного 
агровиробництва виникає потреба у створенні інститутів, які здійснюватимуть 
регулювання і контроль у сфері сертифікації. 

Серед основних принципів, на яких заснована ефективність впровадження 
органічного виробництва необхідно передбачити наступні: екологізація технологій 
вирощування; скорочення втрат поживних речовин у ґрунті; зменшення хімічного 
навантаження за рахунок використання екологічно безпечних добрив; використання 
науково-обґрунтованих сівозмін; використання технологій утилізації відходів 
виробництва; впровадження природоохоронних розробок: утилізація або знешкодження 
відходів;  зменшення кількості шкідливих викидів підприємств у повітря або водні 
джерела з метою запобігання надмірного антропогенного тиску на навколишнє 
природне середовище; використання сучасних технологій фільтрації і абсорбції 
шкідливих речовин. При цьому необхідно виділити окремо принципи побудови 
обробітку ґрунту в органічному землеробстві: збереження ґрунтової родючості за 
рахунок мінімізації обробки з урахуванням допустимого її рівня для різних ґрунтово-
кліматичних зон країни; боротьба з бур’янами, шкідниками і хворобами; закладення 
органічних добрив; узгодження системи обробки з біологічними особливостями 
культурних рослин. 

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

5.1. − 
5.2. − 
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5.3. − 
5.4. − 
 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. − 
6.2. − 
6.3. − 
6.4. − 
6.5. − 

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

 
Підприємництво  в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний 

менеджмент: матер. І Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 12-
13 лютого 2020 р.). 

Педагогіка вищої школи: теорія і практика: зб. матер. наук.-практ. 
конференції (м. Харків, 2020). 

Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 
умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-практ. конференції (м. Харків, 
22 травня 2020 р.). 

Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: зб. матер. 
наук.-практ. конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). 
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безпеки України: правовий аспект.  Підприємництво  в аграрній сфері: глобальні 
виклики та ефективний менеджмент: матер. І Міжнар. наук.-практ. конференції 
(12-13 лютого 2020 р.) у 2 ч. м. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч. 1. С. 403-405. (0,2 д.а.) 
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Ігнатенко І. В. Сучасні підходи до організації ефективного проведення 
підсумкового контролю знань студентів. Педагогіка вищої школи: теорія і практика 
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Юрайт, 2020. С. 111-113. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Деякі правові питання органічного виробництва в контексті 
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2020 р.)  (в редакції 0,2 д.а.) 

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science. 
 

Ignatenko I. Land-use rights for agricultural land in Ukraine / Fedchyshyn D., 
Leiba L. Ius Humani. Law Journal. 2020. Vol. 9. № 1. P. 159-178. Переклад назви: 
Право землекористування на сільськогосподарські угіддя в Україні. Еквадор. Web of 
science. 

Ignatenko I. Legal aspects of development of organic agriculture in Ukraine in the 
context of European integration. Economics of agriculture. 2020. Vol. 67. № 3. Р. 973-
990. Переклад назви: Правові аспекти розвитку органічного сільського господарства 
в Україні в контексті євроінтеграції.  Сербія. Web of science. 

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

 
Ігнатенко І. В. Особливості правового регулювання використання штучно 

створених земельних ділянок для здійснення забудови територій. Право і 
суспільство. 2020. № 1. С. 221-227. (Index Copernicus International, Google Scholar) 

Ігнатенко І. В. Деякі правові питання охорони земель для ведення органічного 
землеробства. Правові новели. 2020. Вип. 11. С. 113-120. (Index Copernicus 
International, Google Scholar) 

Ігнатенко І. В. Деякі аспекти органічного виробництва в умовах сталого 
розвитку / І. О. Салюк, К. В. Скорик. Юридичний вісник. 2020. № 5.  (Index 
Copernicus International, Google Scholar) 

 
10. − 
11. −  
12. −  
13. − 

14. − 
15. − 
16. −  
17. −  
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18. Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за 
активну роботу в Союзі юристів України та за сумлінне виконання службових 
обов’язків, професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі з нагоди 
святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста. 

 
к.ю.н., доцент кафедри  
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