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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Шарапова Світлана Володимирівна 

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

аграрного права. 

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

аспекти підвищення ефективності використання та охорони земель в Україні» - 

1.5 д.а. 

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

аспекти підвищення ефективності використання та охорони земель в Україні» - 

1.8 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.). 

Наукові статті:  

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

Ukraine at the present stage. Amazonia Investiga. Volume 9. Issue 27 (March). P. 

209-216. (0,5 д.а.) 

2. Особливості та ознаки комплексного використання земель. Право і 

суспільство. 2020. № 2 Ч. 2. С. 94-99. (0,6 д.а.) 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Комплексне та невиснажливе використання земель у процесі забезпечення та 

досягнення сталого землекористування. «Актуальні правові  проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи» : збірник  матеріалів науково-практичної конференції  ((м. Харків,  22 

травня 2020 року)/ за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 

2020. 352 с.  С.314-316. (0.2 д.а.) 

 

2. Окремі аспекти забезпечення та досягнення сталого землекористування.  

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 

сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ круглого столу (м. Харків, 25 

червня 2020 року) / редкол. М. В. Шульга, С. В. Глібко. Харків: НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2020. 312 с. С. 290-294. (0.3 д.а.) 

 

3. Комплексне використання земель як засіб  забезпечення ефективного їх 

використання. «Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку 

агросфери». Науково-практична конференція (м. Харків, 20 листопада 2020 р.)  

(0.2 д.а.). 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У процесі проведення науково-дослідної роботи проаналізовано теоретичні 

та практичні сторони правового регулювання охорони та використання земель. 
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Значну увагу приділялося питанню щодо ефективного використання земель  та 

правовим аспектам підвищення ефективності використання та охорони земель в 

Україні.  Виявлені особливості правовідносин у сфері ефективного використання 

земель, які полягають у наступному: при збільшені результату, отриманого при 

використані землі, такий ефект не повинен негативно вплинути на стан інших 

природних ресурсів. Та навпаки, при отримані найбільшого результату та доходу 

від використання природних ресурсів, таке використання не повинно негативно 

позначитися на якісному стані землі, що може призвести до її виснаження, 

деградації тощо. Крім цього, необхідно не тільки збільшувати прибуток з 

використання природних ресурсів, a й зберігати і підвищувати родючість ґрунту, 

забезпечувати збереження природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, 

охорону навколишнього середовища.  

 

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

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

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

нормативно-правових актів. --- 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. --- 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України. - 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. --- 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. --- 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. --- 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. --- 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні 

 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 

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

умовах сучасної земельної реформи» : збірник  матеріалів науково-практичної 

конференції  ((м. Харків,  22 травня 2020 року) 

2. «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності 

в сучасних умовах» (м. Харків, 25 червня 2020 року) 

3. «Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери». Науково-

практична конференція (м. Харків, 20 листопада 2020 р.) 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 

Статті :  

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

Ukraine at the present stage. Amazonia Investiga. Volume 9. Issue 27 (March). P. 

209-216. (0,5 д.а.) 

2. Особливості та ознаки комплексного використання земель. Право і 

суспільство. 2020. № 2 Ч. 2. С. 94-99. (0,6 д.а.) 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Комплексне та невиснажливе використання земель у процесі забезпечення та 

досягнення сталого землекористування. «Актуальні правові  проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи» : збірник  матеріалів науково-практичної конференції  ((м. Харків,  22 

травня 2020 року)/ за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 

2020. 352 с.  С.314-316. (0.2 д.а.) 

2. Окремі аспекти забезпечення та досягнення сталого землекористування.  

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 

сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ круглого столу (м. Харків, 25 

червня 2020 року) / редкол. М. В. Шульга, С. В. Глібко. Харків: НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2020. 312 с. С. 290-294. (0.3 д.а.) 

3. Комплексне використання земель як засіб  забезпечення ефективного їх 

використання. «Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку 

агросфери». Науково-практична конференція (м. Харків, 20 листопада 2020 р.)  

(0.2 д.а.). 

4. Специфіка застосування компетентнісного підходу в сфері вищої юридичної 

освіти. Scientific and pedagogic internship “Modern approaches to the organization 

of the educational process for law students” : Internship proceedings August 24 

October 2 2020 Frankfurt an der Oder Izdevnieciba “Baltija Publishing” 2020. 284 

pages. 271-274. (0,1 д.а.) 

 

Електронне видання: 

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Земельне право» для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / уклад.: М. В. Шульга В. І. Гордєєв, Д. М. Золотарьова 

та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 54 с. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Sharapova S., Lisova T., (2020). Legal issues of protection of agricultural land in 

Ukraine at the present stage. Amazonia Investiga. Volume 9. Issue 27 (March). P. 209-

216. (0,5 д.а.) https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1229 

Включено до міжнародної наукометричної бази даних – Web of Science. 

 

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

наукометричних базах даних. 

Шарапова С.В. Особливості та ознаки комплексного використання земель. 

Право і суспільство. 2020. № 2 Ч. 2. С. 94-99. (0,6 д.а.) Index Copernicus 

International  

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. ні 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. --- 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. --- 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

--- 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). ні 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

 

Науково-педагогічне стажування «Сучасні підходи до організації 

навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» м. Франкфурт-на-Одері, 

федеративна республіка Німеччина 24 серпня – 2 жовтня 2020 р. Certificate № LSI 

-24282 –VIA from 02.10.2020 р. 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. --- 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. --- 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. --- 

 

 

 

 

 

 
 

 

Звіт склав     

к.ю.н., доцент                                                                            Шарапова С.В. 

 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1229
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru

