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4.1. Форми впровадження виконаної НДР: 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА МОНОГРАФІЯ: Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення 

земель: теоретичні і практичні проблеми: моногр. Харків: Юрайт, 2020. 396 с. (24,75 друк. 

арк.) 

 

СТАТТЯ: 

 

Lisova T., Sharapova S. (2020). Legal issues of protection of agricultural land in Ukraine at the 

present stage. Amazonia Investiga. Volume 9. Issue 27 (March). P. 209 – 216. (особистий внесок 

- 0,5 друк. арк.).  

 

ТЕЗИ: 

 

Лісова Т. В. Відновлення земель як складник основи забезпечення сталого розвитку 

країни. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах 

сучасної земельної реформи: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.). Харків: 

Юрайт, 2020. С. 178 – 180. (0,2 друк. арк.). 

 

Лісова Т. В. До питання про відновлення земель при здійсненні господарської діяльності. 

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних 

умовах: зб. наук. пр. за матер. ІІІ круглого столу (м. Харків, 25 черв. 2020 р.). Харків: Нац. 

акад. прав. наук України, Наук.-досл. інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку, Нац. акад. прав. наук України, 2020. С. 144 – 149. (0,2 друк. арк.). 

 

Лісова Т. В. Відновлення земель як фактор розвитку агросфери. Актуальні правові 

проблеми інноваційноо розвитку агросфери: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 

листоп. 2020 р.). Харків, 2020. (0,2 друк. арк.). 

 

4.2. Проведено дослідження теоретичних питань правового забезпечення відновлення 

земель, розроблено науково обґрунтовані пропозиції вдосконалення законодавства у 

зазначеній сфері.  
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5. Участь у розробці законопроектів та інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не проводилася. 

6.: Зв’язок з практикою: 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних органів не 

готувалися. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України та у їх 

рецензуванні не приймалася. 

6.4. Лекції практичним працівникам у звітному році не було прочитано.  

6.5. Було підготовлено спільно із д.ю.н., проф., завідувачем кафедри земельного та 

аграрного права М. В. Шульгою відповідь на запит Конституційного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 р., а також відповідь на запит 

НАБУ щодо способів оцінки матеріальних збитків у разі забудови земельних ділянок 

рекреаційного призначення багатоквартирними жилими будинками.  

 

7. Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. «Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах 

сучасної земельної реформи»: наук.-практ. конф. (м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 22 травня 2020 р.); «Економіко-правові проблеми 

розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах»: круглий стіл. (м. 

Харків, Нац. акад. прав. наук України, Наук.-досл. інститут правового забезпечення 

інноваційного розвитку, Нац. юрид. університет ім. Ярослава Мудрого, 25 черв. 2020 р.); 

«Актуальні правові проблеми інноваційноо розвитку агросфери»: круглий стіл. (м. Харків, 

Нац. акад. прав. наук України, Наук.-досл. інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку, Нац. юрид. університет ім. Ярослава Мудрого, 20 листоп. 2020 р.). 

 

9.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНА МОНОГРАФІЯ: 

 

Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми: 

моногр. Харків: Юрайт, 2020. 396 с. (24,75 друк. арк.) 

 

СТАТТІ: 

Lisova T., Sharapova S. (2020). Legal issues of protection of agricultural land in Ukraine at the 

present stage. Amazonia Investiga. Volume 9. Issue 27 (March). P. 209 – 216. (особистий внесок 

- 0,5 друк. арк.). 

ТЕЗИ: 
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Лісова Т. В. Відновлення земель як складник основи забезпечення сталого 

розвитку країни. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин 

в умовах сучасної земельної реформи: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 

р.). Харків: Юрайт, 2020. С. 178 – 180. (0,2 друк. арк.). 

 

Лісова Т. В. До питання про відновлення земель при здійсненні господарської діяльності. 

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних 

умовах: зб. наук. пр. за матер. ІІІ круглого столу (м. Харків, 25 черв. 2020 р.). Харків: Нац. 

акад. прав. наук України, Наук.-досл. інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку, Нац. акад. прав. наук України, 2020. С. 144 – 149. (0,2 друк. арк.). 

 

Лісова Т. В. Відновлення земель як фактор розвитку агросфери: Актуальні правові 

проблеми інноваційноо розвитку агросфери: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 

листоп. 2020 р.). Харків, 2020. (0,2 друк. арк.). 

 

   9.1. Було надруковано статтю у співавторстві у наукометричній базі Web of Science: 

Lisova T., Sharapova S. (2020). Legal issues of protection of agricultural land in Ukraine at the 

present stage. Amazonia Investiga. Volume 9. Issue 27 (March). P. 209 – 216. (Web of Science)  

 

Вихідні дані видання: 

Nombre de la revista: Revista Amazonia Investiga. ISSN: Online ISSN: 2322-6307. Editor en 

jefe: Diego Felipe Arbeláez Campillo. Correo electrónico editor: 

amazoniainvestiga@uniamazonia.edu.co, amazoniainvestiga@gmail.com 

Editorial: Universidad de la Amazonia - Colombia. Clle 17 Diag. 17 Florencia, Colombia. 

Contacto de Soporte: Magda Rojas – amazoniainvestiga@uniamazonia.edu.co 

License: Creative Commons CC-BY 4.0 

   9.2. У виданнях, що входять до інших наукометричних баз за звітний період статті не 

видавалися. 

10. Не є членом редакційної колегії. 

11. Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Відгуки на автореферати за звітний період не було підготовлено. 

14.У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Взяла участь у науково-педагогічному стажуванні в Європейському університеті 

Віадріна у Франкфурт-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина) в рамках 

міжнародного проєкту Scientific and pedagogic internship «Modern approaches to the 

organization of the educational process for law students». 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймалася. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймалась. 

18. Відзнаки та нагороди у звітному році не отримувала. 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри земельного та аграрного права                                 Т. В. Лісова                                                                  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № __ від ________ 2020 р. 

Старший лаборант                                                                                 О. О. Браславець 
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