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З В І Т 
КАФЕДРИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2020 РІК 
 

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, професор, завідувач 

кафедри: 
 
1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення» 
(2,0 друк.арк.). 
2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення». 
(2,8 друк.арк.) 
 
Форми впровадження виконаних НДР: 
 

Монографія: 
 

Шульга М.В. Правові засади використання земельних ділянок для органічного 
землеробства. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади 
ведення: монографія / [М. В. Шульга, Н. Р. Малишева, В. В. Носік та ін.]; за заг. ред. 
проф. М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 51–62 (0,5 друк. арк. автор.). 

 
Статті:  

1. Право спільної часткової власності на земельну ділянку в земельно-правовій 
доктрині України.  право України,2020.№5 (0,8 друк.арк.) 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (6/1,7 друк. арк.) 
 

1. Шульга М. В. Правовий режим дачної і садової ділянки: порівняльний 
аспект./М. В. Шульга// Юридична наука в сучасному світі: здобутки та 
перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 
25 вересня 2020 року). –  Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – С. 111-
113, (0,2 др. акр.) 
2. Шульга М. В. Правові засади самостійності господарювання землі. Другі 
наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (Київ, 3 липня 2020 
р.). Наук.ред. В.А. Устименко. Київ: НАН Україна; 2020.с.149-151.(0,2 
друк.арк) 
3.  Шульга М. В. Правові питання обліку земель в Україні в умовах земельної 
реформи. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 



2 
 

відносин в умовах сучасної земельної реформи: матер. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 22 трав. 2020 р.). Харків: Юрайт, 2020. С. 326 –329. (0,2 друк. арк.) 
4.  Шульга М. В. Особливості бізнес-середовища у сфері земельних відносин: 
Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 
сучасних умовах (Тези доповідей за матер. ІІІ круглого столу, м. Харків НДУ 
ПЗіРНАПрН України. – 2020. (116-127) – 0,5 д.а. 
5. Шульга М.В. До питання про інновації в аграрній сфері. Актуальні правові 
проблеми інноваційного розвитку агросфери: збірник матеріалів науково-
практичної конференції (м. Харків, 20 лист. 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. 
Шульги, Т. В. Курман. (0,4 – друк.арк). 

6.) Шульга М. В. Правові питання дачної забудови. Актуальні проблеми 
юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції 
«Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). 
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. С. 296–298 (0,2 друк. арк.). 

 
2. Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор: 
 

1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Правові засоби екологозбалансованого сільськогосподарського 
виробництва»(друк.арк 2,0 друк.арк.). 

2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Правові засоби екологізації аграрного виробництва». (2,6 друк.арк.) 

 
Форми впровадження виконаних НДР: 
 
Навчальний посібник: 

1. Аграрне право: посіб. для підготовки до іспиту / [ Ю.Ю. Бакай, В.М. Корнієнко, 
І.М. Кульчій та ін. ] ; за заг. ред. А.М. Статівки. – 4-те вид., перероб., і допов. – 
Харків: Право, 2020. – С. 202. (0,1 д.а.); 

 
Наукові статті: 
 

1. «THE APPLICATION OF SOME PROTECTIVE ECOLOGICAL MEASURES IN 
AGRICULTURAL PRODUCTION UNDER EU LEGISLATION», NATIONAL 
ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE, YEARBOOK OF 
URRAINIAN LAW, - С. 323-335. (0,9 д.а.) 
 

Тези наукових доповідей та повідомлень: (4/1,6 друк. арк.) 
 

1. Щодо правових аспектів приватизації земель, наданих у постійне користування 
аграрним установам та організаціям для науково-дослідних цілей (Тези доповідей 
між.-практ конф. м. Запоріжжя, 8-9 травня 2020 року) (С. 115-119) – 0,4 д.а.; 
2. Екоголозбалансоване сільське господарство як пріоритет спільної аграрної 
політики Європейського Союзу (Тези доповід. наук.-прак. конф., м. Харків, 22 
травня 2020 року) (С. 281-284 (0,2 д.а.); 
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3. Економіко-правові фактори впливу на ефективність сільського господарства в 
Україні (Тези доповідей за матер. ІІІ круглого столу, м. Харків НДУ ПЗіРНАПрН 
України. – 2020. (249-255) – 0,5 д.а. 
4. Новели правового регулювання сільськогосподарської кооперації в Україні: 
теоретико-правовий аспект. м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року (0,5 д.а.). 
     

3. Лісова Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Особливості правової регламентації відновлення земель» (1,5 друк. арк.) 
2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Особливості правової регламентації відновлення земель» (25,85 друк. арк.) 
 
 Форми впровадження виконаних НДР: 
 
 
Монографія:Лісова Т. В.Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і 

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

1. LisovaT., SharapovaS. (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 наукових доповідей та повідомлень:( 3 / 0,6 друк. арк.) 
 
 

1. 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.). 
 
2. 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.). 
 
3. Лісова Т. В.Відновлення земель як фактор розвитку агросфери.Актуальні 
правові проблеми інноваційноо розвитку агросфери:матер. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 20листоп. 2020 р.). Харків, 2020. (0,2 друк. арк.). 

 
 
4. Туєва Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 



4 
 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Правове регулювання відносин у сфері забезпечення безпечності та якості 
органічної сільськогосподарської продукції.» (1,5 друк.арк.) 

2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Правове регулювання відносин у сфері забезпечення безпечності та якості 
органічної сільськогосподарської продукції.» (2,2 друк.арк.) 

 
 Форми впровадження виконаних НДР: 
 
Монографія: 
 

1.Туєва О.М. Особливості правового забезпечення якості та безпечності 
органічної сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва // 
Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: 
монографія/ [М.В. Шульга, Н.Р. Малишева, В.В. Носік та ін.] за заг. ред. проф. 
М.В. Шульги.- Харків: Юрайт, 2020.- С. 230-242 (0,5 д,а) 

 
Підручники, посібники: 
 

1. Міжнародне приватне право: підручник/ Є.М.Білоусов, І. М. Жуков, В. В. 
Комаров, І. В. Яковюк та ін. за заг. ред. Є.М. Білоусова, І. В.Яковюка.- Харків: 
Право, 2020.-408 с. (0,5 д.а.) 

 
Статті: 
 

1. Tetiana V. Kurman, Oleksandr V. Kurman, Oksana M. Tuieva. THE LEGAL 
FOUNDATIONS OF FOOD SAFETY AS A MEANS OF PROVIDING PUBLIC 
HEALTH IN GLOBALIZATIONS. Wiadomosci Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12cz. 
II. p. 2626-2630. (DOL: 10.36740/WLek201912239) (0,5 д.а.) – у звіті за 2019 р. не 
відображалося. 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (3/0,7 друк. арк.) 
 

1 Туєва О.М. Окремі правові аспекти правового регулювання якості та 
безпечності органічної сільськогосподарської продукції рослинництва.// 
Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 
сучасних умовах: зб. наук. праць  за матеріалами ІІІ круглого столу, м, Харків, 25 
черв. 2020 р. [редкол.: М.В. Шульга, С.В. Глібко].- Харків: НДІ ПЗІР НАПрН, 
2020.- С.271-277 (0,3 д.а.) 
2. Туєва О.М. Актуальні правові проблеми обігу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення // 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. С. 291-293 (0,2 д.а.) 
3. Туєва О.М. До питання про правові засади діяльності агротехнопарків//  
Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: збірник матеріалів 
науково-практчної конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 р. (0,2 д.а.) 
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5. Корнієнко Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Правові засади ведення агробізнесу в Україні» (1,5 друк.арк.) 
2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Правові засади ведення агробізнесу в Україні» (9,3 друк.арк.) 
 
 Форми впровадження виконаних НДР: 
 
Монографії: 
 

1. Корнієнко Г. С. Економіко-правові аспекти ведення агробізнесу у сфері 
органічного сільськогосподарського виробництва // Органічне 
сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення / за заг. ред. 
проф. М. В. Шульги. Харків: Юрайт. 2020. С. 12–25. (1 д.а.) 

 
Підручники, навчальні посібники: 

1. Аграрне право: посіб.для підготов.для іспиту/ Ю.Ю. Бакай, В.М. Корнієнко, 
Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.; за заг.ред. А.М. Статівки, - 4-те вид., перероб. 
і допов. – Харків: Право, 2020, 202с. (0,8 д.а.) 
2. Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине «Аграрное право» 
для студентов дневной формы обучения / сост.: Ю. Ю. Бакай, А. С. Корниенко, И. 
Н. Кульчий, Т. В. Курман и др. / под общ. ред. Т. В. Курман. – Харьков: 
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, 2020. − 65 
с.(0,3 д.а) 
3. Методические материалы для самостоятельной работы и практических занятий 
по учебной дисциплине «Аграрное право» для студентов первого (бакалаврского) 
образовательно-квалификационного уровня отрасли знаний 08 «Право» 
специальности 081 «Право» заочной формы обучения / сост.: М. В. Шульга, А. С. 
Корниенко, И. Н. Кульчий и др. Харьков: Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 
2020. 40 с. (0,25 д.а.) 

 
Статті: 

1. Корнієнко Г. С. Агробізнес в Україні: правова регламентація як умова 
виникнення та розвитку Підприємництво, господарство і право. 2020. № 2. 
(228). С.165-172.(0.5 д.а) 

2. Корнієнко Г. С. Окремі питання правового забезпечення фермерського 
землекористування в умовах ринку земель Проблеми законності. 2020. Вип.148. 
С.162-168.(0.5 д.а) 

3. Корнієнко Г. С. Правовий статус агроходингів в Україні Держава та регіони. 
2020. №1. С.71-77..(0.5 д.а) 

4. Корнієнко Г. С. Організаційно-правові форми концентрації капіталу в 
агробізнесі України Recht der Osteuropäischen Staaten. 2020. №1. С.62-66. (0.5 
д.а) 
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5. Корниенко А.С. Правовой режим деятельности субъектов агробизнеса в сфере 
реализации сельскохозяйственной продукции Legea si Viata. 2020. №6-7.С.91-95. 
(0.5 д.а) 

6. Корнієнко Г. С. Ознаки агробізнесу як аграрно-правової категорії Актуальні 
проблеми держави і права. 2020. № 85. С.104-110. (0.5 д.а) 

7.  Корнієнко Г. С. Структурній поділ агробізнесу: правовий аспект Юридичний 
вісник. 2020. №2. С.188-195.(0.5 д.а) 

8.  Корнієнко Г.С. Правові аспекти органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції в Україні "Jurnalul juridic national: teorie şi practică"№ 5 2020. С.124-
130. (0.5 д.а) 

9.  Корнієнко Г. С. Аграрні інновації як чинник становлення національного 
агробізнесу Право та інновації. 2020. № 3(31). С.18-24. (0.5 д.а) 

10.  Корнієнко Г. С. Логістичні правовідносини в сфері агробізнесу «Вісник 
Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні 
науки» № 3 (2020 р.) С.57-62. (0.5 д.а) 

11.  Корнієнко Г. С. Види виробництва сільськогосподарської продукції в 
агробізнесі: правовий аспект Міжнародний науковий журнал "INTERNAUKA"  
Серія: «Юридичні науки» № 8(30). 2020. С 39-45. (0.5 д.а) 

12.  Корнієнко Г. С. Особливості аграрного підприємництва: економічний, 
соціальний екологічний, аспекти № 1 збірника наукових праць «Екологічне 
право»  (в редакції) (0.5 д.а) 

13.  Корнієнко Г.С. Класифікація правовідносин у сфері агробізнесу Scientific 
Journal “ScienceRise:Juridical Science”№2 (12). 2020. С.30-35. (0.5 д.а) 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (8/1,8 друк. арк.) 
 

1. Корнієнко Г. С. Правові аспекти становлення агробізнесу в Україні Теоретичний 
аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 квітня 2020 р. 
Запоріжжя: Класичний приватний університет.2020. С.83-86. (0.2 д.а.) 

2. Корнієнко Г. С. Загальнонаукові методи вивчення агробізнесу як правової 
категорії «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями 
досліджень»: тези доповідей міжнародної науково-практичній конференції, м. 
Запоріжжя, 8–9 травня 2020 року/ За заг. ред.. Т.О. Коломоєць. – м. Запоріжжя: 
ЗНУ, 2020. С.108-111. (0.2 д.а.) 

3. Корнієнко Г. С. Суб’єкти агробізнесу у сфері реалізації сільськогосподарської 
продукції: правовий режим діяльності та класифікація  П’яті Таврійські 
юридичні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Київ, 15–16 травня 2020 р. – Київ: Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського, 2020. – С.96-98. (0.2 д.а) 

4.  Корнієнко Г. С. Методи правового регулювання агробізнесу Розбудова правової 
держави в Україні: реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м. Одеса, 29 травня 2020 року). – Одеса: Видавничій 
дім «Гельветика», 2020. – С97-99. (0.2 д.а.)   

5.  Корнієнко Г. С. Основні ознаки агробізнесу як правової категорії 78 Матеріали 
ХХІV науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції», м. Харків, 30 травня. 2020 р. Харків, 2020. С. (0.2 д.а)  
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6. Корнієнко Г. С. Організаційно-правові проблеми розвитку агробізнесу в умовах 
земельної реформи 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, М.В. Шульги, Харків: Юрайт, 2020. С152-155 (0.2 д.а.) 

7.  Корнієнко Г. С. Агробізнес як економіко-правова категорія Бізнес-середовище: 
сучасні виклики і загрози ІІІ круглий стіл «Економіко-правові проблеми 
розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах» Збірник 
наукових праць за матеріалами ІІІ круглого столу м. Харків, 25 червня 
2020.С.115-122. (0.4 д.а.) 

8. Корнієнко Г.С. Види інновацій у сфері агробізнесу: правовий аспект (0,2 д.а.) 
 

6. Шарапова Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 

1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 
 «Правові аспекти підвищення ефективності використання та охорони земель в 
Україні» - 1.5 д.а. 

2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
 «Правові аспекти підвищення ефективності використання та охорони земель в 
Україні» - 1.8 д.а. 

 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
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.) 
 

Методичні матеріали, посібники: 
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. 
 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (4/0,8 друк. арк.) 
 

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.) 
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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.) 
 

 
7. Корнієнко Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент: 

 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

 «Міжнародне правове регулювання аграрних відносин» - 1.5 друк.арк. 
2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Міжнародне правове регулювання аграрних відносин» - 1.5 друк.арк. 
 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
Навчальний посібник: 

1.Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [Ю. Ю. Бакай, В. М. Корнієнко, 
Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. А. М. Статівки. 4-тє вид., 
перероб. і допов. Харків : Право, 2019. 202 с.  (0,5 друк. арк. автор.). 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (5/0,8 друк. арк.) 
 

1. Корнієнко В. М. Виробництво органічної сільськогосподарської продукції 
в Україні в умовах євроінтеграції та зміни клімату: окремі правові питання. 
Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: 
матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 8 – 9 травня 2020 р.). Запоріжжя, 
2020 (0,2 друк. арк.). 
2. Корнієнко В. М. Окремі питання вдосконалення аграрного законодавства 
України. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 
відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-практ. конф. (м. 
Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: 
Юрайт, 2020. С. 155–157 (0,2 друк. арк.). 
3. Корнієнко В. М. Окремі правові питання виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції в Україні. Економіко-правові проблеми розвитку 
та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за матер. ІІІ 
круглого столу (м. Харків, 25 червня 2020 року) / редкол.: М.В. Шульга, С. В. 
Глібко. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 122–126 (0,2 друк. арк.). 
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4. Корнієнко В. М., Лазебна А. Окремі питання правового регулювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності в агросфері. Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери: матер. заочної наук.-практ. конф. (м. Харків, 
20 листоп. 2020 року). Харків, 2020. (0,2 друк. арк.). 
5. Корнієнко В. М., Дудік А. О. Правові проблеми екологізації 
сільськогосподарського виробництва. Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери: матер. заочної наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 
року). Харків, 2020 (0,2 друк. арк.). 

 
 

8. Гордєєв Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент: 
 

1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 
 «Правове регулювання охорони водних об’єктів» - 1.5 друк.арк. 

2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
 «Правове регулювання охорони водних об’єктів» - 1.5 друк.арк. 

 
Форми впровадження виконаних НДР 
 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (4/1,5 друк. арк.) 
 

1. 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. 
2. Гордєєв В.І. Земельні проблеми фермерських господарств у сучасних 
умовах.Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин 
в умовах сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практична 
конференція   ( м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. Гетьман та М.В. 
Шульги. Харків, Юрайт, 2020. С.66-71.- ) -0,3. 
3. Гордєєв В.І. Проблеми переоформлення права постійного 
землекористування фермерських господарств.  Економіко-правові проблеми 
розвитку та сприяння господарської діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за 
матеріалами ІІІ круглого столу, м. Харків, 25 червня 2020р./[редкол.:М.В.Шульга, 
С.В.Глібко.] Харків: НДІПЗІР НАПрН України, 2020. С.61-69.-  0,5 
4. Гордєєв В.І. Питання судової практики щодо кондикційних відносин при 
використанні земельних ділянок: Актуальні правові проблеми інноваційного     

                розвитку агросфери» ( м. Харків, 20 листопаду 2020 р.) збірн. матеріалів 
науково - практичної конференції .- 0,4.  

 
 

9. Курман Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент: 
 

1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 
 «Законодавче забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва у 
тваринництві: проблемні правові питання» - 1.5 друк.арк. 
2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

http://nlu.edu.ua/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be/
http://nlu.edu.ua/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be/
http://nlu.edu.ua/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be/
http://nlu.edu.ua/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be/
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 «Законодавче забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва у 
тваринництві в умовах забезпечення сталого розвитку агросфери: проблемні правові 
питання» - 6.5 друк.арк. 
 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
Монографії: 

1. Курман Т. В. Підстави та умови ведення органічного 
сільськогосподарського виробництва у сфері тваринництва: проблеми правового 
забезпечення. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові 
засади ведення: моногр. / за заг. ред. В.М. Шульги. Х.: Юрайт, 2020. С. 194-206. 
(0,8 д.а.) 
 

Підручники, навчальні посібники 
1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 4-тє вид., 
перероб. і допов. Х.: Право, 2020. 202 с. (0,7 д.а.) 
2. Міжнародне приватне право: підруч. / за заг. ред. Є.М. Білоусова,  І.В. Яковюка. 
Х.: Право, 2020. 408 с. ((Правове становище фізичних осіб як суб'єктів МПП (п.п. 
3.1-3.4 у співавт. з В.Ю. Уркевичем); Сімейні відносини у міжнародному 
приватному праві (п.п. 7.1-7.3, 7.5 у співавт. З Ж.В. Чевичаловою)).(1,5 д.а.). 
3.  Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та методичні 
поради до їх написання для студентів денної форми навчання: навч.-метод. 
посібник / Уклад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, В.В. 
Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. Х.: Нац. юрид.ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2020. 120 с. (1 д.а.). 

 
Статті: 

1.TetianaV. Kurman, OleksandrV. Kurman, OksanaM. Tuieva. THE LEGAL 
FOUNDATIONS OF FOOD SAFETY AS A MEANS OF PROVIDING PUBLIC 
HEALTHIN GLOBALIZATION. Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12 cz. 
II. p. 2626-2630.(DOI: 10.36740/WLek201912239) (0,5 д.а.) - у звіті за 2019 р. не 
відображалося. 
2.Oksana Volodina,Tetiana Kurman,Larysa Maksymova. Protection Of Agrosphere 
Objects Through Criminal Law In Sustainable 
Development.JOURNALOFLAWANDPOLITICALSCIENCES (JLPS), Vol. 25, Issue4, 
September 2020, p. 168-198.(0,5 д.а.) 
3.Курман Т.В. Агросфера как системообразующая категория аграрного права. 
Jurnaluljuridicnational: teoriesipractica (Нац. юрид. журнал: Теория и практика). 
2020. № 1 (41). С. 99-102. (0,5 д.а.) 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (4/1 друк. арк.) 
 

1. Курман Т.В. Правові проблеми розвитку агросфери в умовах сучасної 
земельної реформи.Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та 
екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Х.: 
Юрайт, 2020. С. 170-173. (0,3 д.а.) 
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2. Курман Т.В.Правові проблеми сталого ведення агробізнесу у сучасних 
умовах.Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 
діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. та матер. ІІІ круглого столу (м. Харків, 
25 черв. 2020 р.) / редкол.: М.В. Шульга, С.В. Глібко. Х.: НДІ ПЗІР НАПрН 
України, 2020. С. 138-143. (0,3 д.а.) 
3. Курман Т.В., Курман О.В. Вища юридична освіта в Україні в умовах 
дистанційного навчання: виклики та перспективи.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. P. 161-164. (0,2 д.а.) 
4. Курман Т.В. Теоретико-правові проблеми сталого інноваційного розвитку 
агросфери.Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери:наук.-
практ. конф. / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Х.: Юрайт, 2020. (м. Харків, 
20 листоп. 2020 р.). (0,2 д.а.) 

 
8. Станіславський Валерій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент: 

 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

«Поняття державної енергетичної політики та її правові засади у сфері 
використання та збереження природних ресурсів.» - 1.5 друк.арк. 

2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Поняття державної енергетичної політики та її правові засади у сфері 
використання та збереження природних ресурсів.» - 1.6 друк.арк. 

 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
Підручники, навчальні посібники: 

1.Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 4-тє вид., 
перероб. і допов. Х.: Право, 2020. 202 с. (0,7 д.а.) 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (2/0,9 друк. арк.) 
 

1. Станіславський В.П. Правові проблеми захисту прав суб’єктів агробізнесу в 
умовах земельного реформування: за матеріалами ІІІ круглого столу «Економіко-
правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних 
умовах»: зб. наук. пр. та матер. ІІІ круглого столу (м. Харків, 25 черв. 2020 р.) / 
редкол.: М.В. Шульга, С.В. Глібко. Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 241-
249. (0,5 д.а.) 
2. Станіславський В.П. Правовий захист прав суб’єктів агробізнесу в умовах 
інноваційного розвитку агросфери: за матеріалами науково-практичної 
конференції «Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери»: 
наук.-практ. конф. / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Х.: Юрайт, 2020. (м. 
Харків, 20 листоп. 2020 р.). (0,4 д.а.) 

 
11. Санніков Дмитро Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 
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«Актуальні проблеми механізму правового регулювання земельних відносин», 1,5 
друк. арк. 
 
2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Актуальні проблеми механізму правового регулювання земельних відносин», 1,5 
друк. арк. 
 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
Статті: 

1. Sannikov, D.V. Legal regulation of land lease in Ukraine. Journal of Advanced 
Research in Law and Economics, 2020, 11(4), p. 1398-1404 (1,25 друк. арк.). 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (1/0,25 друк. арк.) 
 

1. Санніков Д. В. Деякі особливості застосування земельного законодавства. 
Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах 
сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 
2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 260–
263 (0,25 друк. арк.). 

 
 

12. Хомінець Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
 
 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

«Правове регулювання раціонального використання земель в процесі 
сільськогосподарського виробництва» - 1.5 друк.арк. 

2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
 «Правове регулювання раціонального використання земель в процесі 
сільськогосподарського виробництва» - 1.6 друк.арк. 
 

 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
Статті: 

1. Svetlana V. Khominets Legal Regulation of Land Lease in Ukraine / Journal of 
Advanced Research in Law and Economics. / Issue Vol 11 # 4 (50)/ Summer 2020. P. 
1398 – 1404 // http://doi.org/10.14505/jarve.v11.4(50).36 (1 д.а.) 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (3/0,6 друк. арк.) 
 

1. Хомінець С. В. Щодо правового забезпечення охорони земель від забруднення / 
Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 
умовах сучасної земельної реформи: збірник наукових праць за матеріалами 
конференції  / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги – Х.: Право, 2020. – С. 195 – 
197 (0,2 д. а.); 

http://doi.org/10.14505/jarve.v11.4(50).36
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2.  Хомінець С. В. Особливості застосування юридичної відповідальності за 
земельні правопорушення / Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах : збірник наукових праць за 
матеріалами ІІІ круглого столу, м. Харків, 25 червня. 2020 р. / [редкол.: М. В. 
Шульга, С. В. Глібко]. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – 312 с. – С. 
277 – 282. (0,2 д. а.). 
3. Хомінець С. В. Конституційний принцип визнання земель основним 
національним багатством України / Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери : збірник наук. праць за матеріалами конференції, м. Харків, 
20 листопада 2020 р.  (0,2 д.а.) 

 
13. Панченко Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
 
1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

«Економічно-правові аспекти реалізації основних засад державної аграрної 
політики», 1,5 друк. арк. 

2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Економічно-правові аспекти реалізації основних засад державної аграрної 
політики», 2,9 друк. арк. 

 
 

Форми впровадження виконаних НДР 
 

Посібник, тематика курсових робіт і наукових доповідей: 
 

1.Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту / [ Ю.Ю. Бакай, В.М. Корнієнко, 
Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А. М. Статівки. – 4-тє вид., 
перероб. і допов. – Харків : Право, 2020.- 202 с., 0,5 др. арк.; 
2.Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та методичні 
поради до їх написання для студентів денної форми навчання: навч.-методичний 
посіб. / уклад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, В.В. 
Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2020. – 120 с., 0,7 др. акр.. 

 
Статті: 

1.Panchenko,V. V. Some Vectors of Reforming of Economic Function of the Modern 
State / S. V. Bobrovnyk, A. Ye. Shevchenko, T. V. Kotenko, V. V. Panchenko, 
O. Varych // Journal of Advanced Research in Law and Economics.–2019. –Vol. 10, 
is. 8.– P. 2271–2276, 0,6 др. арк. 
 

Тези наукових доповідей та повідомлень: (6/1,6 друк. арк.) 
1.Panchenko,V. V. The importance of forming professional competencies in the training 
of specialists in the field of jurisprudence / V. V. Panchenko // 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. – Р. 207-208, 0,2 др. арк.; 
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2.Панченко В. В. Деякі організаційно-правові кроки щодо сприяння залученню 
приватних інвестицій у сільське господарство / Панченко В. В. // 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. – С. 228-231, 0,3 др. акр.; 
3. Панченко В. В. Деякі організаційно-правові питання конкурентоспроможності 
аграрного сектора економіки України / В. В. Панченко // 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. – С. 
184-188, 0,4 др. акр.; 
4. Панченко В. В. Вдосконалення системи законодавства як один з напрямів 
реформування аграрного сектору / В. В. Панченко // Юридична наука в сучасному 
світі: здобутки та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 25 вересня 2020 року). –  Одеса: Видавничий дім 
“Гельветика”, 2020. – С. 104-106, 0,2 др. акр.; 
5. Панченко В. В. Організаційно-правові питання реформування аграрного 
сектору економіки України у напрямі інвестиційного розвитку / Панченко В. В. // 
Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання: збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). –  
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – С. 323-324, 0, 2 др. акр.; 
6. Панченко В. В. Інноваційний розвиток агросфери в Україні: організаційно-
правові питання / Панченко В. В. // Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери: збірник матеріалів заочної науково-практичної конференції 
(м. Харків, 20 листопада 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. 
Харків: Юрайт, 2020, 0,3 др. акр.; 

 
 
14. Самсонова Яна Олексіївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

«Правове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку рослинництва в Україні» 
1,5 друк.арк. 

2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Правове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку рослинництва в Україні». 
3,6 друк.арк. 
 

Форми впровадження виконаних НДР  
 
Навчальні посібники та методичні матеріали: 

1. Аграрне право: посіб. для підг. до іспиту / [Ю. Ю. Бакай, В.М. Корнієнко, 
Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. А.М. Статівки – 4-те видання, 
перероб. та допов. – Харків: Право, 2020. – 202 с. - 0,5 друк. арк. 

2. Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та методичні 
поради до їх написання для студентів денної форми навчання: навч.-
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методичний посіб. / уклад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. 
Кульчій, В.В. Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. Х.: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 120 с., 0,7 др. акр.. 

 
Статті: 

1. Samsonova, Y.О.Legal nature of contract for provision of state medical 
services.Samsonova, Y.О., Kolisnykova, H.V., Lekhkar, 
O.V.JournalofAdvancedResearchinLawandEconomics, 2019, 10(7), стр. 2032-
2034. 0,4 друк. арк. 

2. Самсонова Я.О. Правове забезпечення діяльності аграрних холдингів в 
Україні: історичний аспект та проблеми сучасного стану. Самсонова Я.О., 
Федюк В.В. Право і суспільство. № 2. Ч. 2. 2020. Стр. 18-25. 0,4 друк. арк. 

3. Самсонова Я.О. Деякі особливості правового статусу фермерських 
господарств як суб’єктів аграрних правовідносин. Самсонова Я.О.,  
Кушніренко А. О. Юридичний науковий електронний журнал. № 7. 2020 р. 0,5 
друк. арк. 

4. Самсонова Я.О. Правові аспекти функціонування ринку земель 
сільськогосподарського призначення в Україні: переваги та недоліки. 
Самсонова Я.О., Волович Д.О., Тищенко О.С. Порівняльно-аналітичне право. 
№ 4. 2020. 0,4 друк. арк. 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (5/1,4 друк. арк.) 
 

1. Самсонова Я.О. Аграрно-правові аспекти виробництва нішевої 
сільськогосподарської продукції // 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. – С. 257-
260. 0,3 др. акр.; 

2. Самсонова Я.О. Поняття інклюзивної моделі розвитку сільського 
господарства: теоретико-правовий аспект // 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. – С. 224-
230. 0,4 др. акр.; 

3. Самсонова Я.О. Актуальні питання діяльності агрохолдингів: правові аспекти. 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука в 
сучасному світі: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 25 вересня 2020 р.). 
Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 109-111., 0, 2 друк.арк. 

4. Самсонова Я.О. Актуальні питання забезпечення продовольчої безпеки 
України: правовий аспект// Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання: збірник 
тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). –  Хмельницький : Хмельницький університет управління 
та права імені Леоніда Юзькова, 2020. – С. 332-334. 0, 2 др. акр.; 

5. Самсонова Я.О. Інноваційні стратегії розвитку сільського господарства в 
Україні: правовий аспект // Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери: збірник матеріалів заочної науково-практичної 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218907357
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218907357
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218914641
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218914541
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218914541
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конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана та 
М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020, 0,3 др. акр.; 

 
 
15. Покальчук Михайло Юрійович, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

«Правові питання функціонування окремих суб’єктів аграрного права» (1,5 друк. 
арк.) 

2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Правові питання функціонування окремих суб’єктів аграрного права». Обсяг 
фактично виконаної науково-дослідницької роботи (10,3 друк. арк.): 
 

Форми впровадження виконаних НДР  
 
Навчальний посібник: 

Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту [Ю.Ю. Бакай, В.М. Корнієнко, Г.С. 
Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А.М. Статівки. – 4-те вид. перероб. і 
допов. – Х.: Право, 2020. – 202 с. (1 друк. арк.) 
 

Статті: 
1. Pokalchuk M.U. LEGAL GRAUNDING AND PERSPECTIVES FOR 
IMPLEMENTING THE PROGRAM OF STATE GUARANTEES FOR MEDICAL 
CARE OF THE POPULATION IN UKRAINE / Muliar G., Solonenko O., Pokalchuk 
M., Pletnova A., Dombrovan N. // Georgian Medical News, – № 7-8, – 2020, p. 195-
199. URL: https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab 
/files/uploaded/V304-305_N7-8_July-August_2020.pdf (Scopus), (0,8 друк. арк.) 
2.Pokalchuk M.U. OFIICIAL WORK IN UKRAINE: CHARACTERISTICS OF 
LEGAL STATUS AND RECURRING PROBLEMS / Mikhailo Pokalchuk, Kateryna 
Sokh, Oksana Yalova, Liubov Zubkova, Irina Borovska // Cuestiones Politicas,– Vol. 
38, – 2020, p. 343-357. URL: 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34330/36184 
(Web of Science), (1,5 друк. арк.) 
3. Покальчук М.Ю. Оцінка землі в Україні: стан, проблеми і перспективи / 
Покальчук М.Ю., Приліпко В.В. // Міжнародн. наук. журн. «Інтернаука», – 2020. 
– № 6. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-6 
4.Покальчук М.Ю. Особливості страхування в аграрному секторі / Правові 
горизонти. Журнал Сумського держ. унів-ту. – 2020. – № 23(36) в редакції 
(IndexCopernicus). (0,8 друк. арк.) 
5. Покальчук М.Ю. Правові питання спільної часткової власності на земельні 
ділянки / Покальчук М.Ю., Милоненко Ю.В. // Міжнародн. наук. журн. 
«Інтернаука», – 2020. – № 7. URL:https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-7(0,8 
друк. арк.) 
6. Покальчук М.Ю. Щодо питання оподаткування агропромислового комплексу / 
Покальчук М.Ю., Біньковська Ю.І. // Економіка. Фінанси. Право – 2020. – № 11. в 
редакції (IndexCopernicus), (0,8 друк. арк.) 

https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab%20/files/uploaded/V304-305_N7-8_July-August_2020.pdf
https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab%20/files/uploaded/V304-305_N7-8_July-August_2020.pdf
https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-6
https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-7
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7. Покальчук М.Ю. Прогалини у правовому регулюванні сімейних фермерських 
господарств та перспективи їх розвитку / М.Ю. Покальчук, Р.В. Дорошенко, К.С. 
Шанталій //Вісн. Луган. держ.ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, – 2020. – № 
91. – Том 3. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal (Index Copernicus 
Іnternational), 
8. Покальчук М.Ю. Екологізація аграрного виробництва шляхом впровадження 
концепції «зеленої» економіки в Україні / Покальчук М.Ю., Швая С.В. // Юрид. 
наук. електр. журнал. Запорізьк. націон. унів-ет., – 2020. – № 7. URL: 
http://www.lsej.org.ua. (IndexCopernicus Іnternational), (0,8 друк. арк.) 
9. Покальчук М.Ю. Щодо питання про сільський зелений туризм / Покальчук 
М.Ю., Корнієнко А.Ю. // Міжн. наук. журн. "Інтернаука". Серія: «Юридичні 
науки». –2020. – 10(32) – С. 67-72 URL: https://www.inter-
nauka.com/uploads/public/16061415519201.pdf (0,8 друк. арк.) 
10. Покальчук М.Ю. Правові аспекти діяльності і розвитку особистих селянських 
господарств в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Правові горизонти. 
Журнал Сумського держ. унів-ту. – 2020. – № 23(36) в редакції (IndexCopernicus), 
(0,8 друк. арк.) 
11. Покальчук М.Ю. Аграрна політика України – один із пріоритетних напрямків 
сучасного розвитку держави / М.Ю. Покальчук // Порівняльно-аналітичне право. 
Електр. наук. фах. видан. Юрид. фак. ДНВЗ «Ужгород. націон. унів-ет.» – 2020. – 
№4 в редакції URL: http://pap-journal.in.ua/s/arhiv(IndexCopernicus).(0,8 друк. арк.) 
 

Тези наукових доповідей та повідомлень: (3/0,6 друк. арк.) 
 

1. Покальчук М.Ю. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення 
в умовах сучасної земельної реформи / Актуальні правові проблеми земельних, 
аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: збірн. 
матер. науково-практич. конференц. (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. 
Гетьмана та М.В. Шульги. Х.: Юрайт; – 2020, с. 237-240. (0,2 друк. арк.), 
2. Покальчук М.Ю. Новели законодавства про сільськогосподарську кооперацію / 
«Актуальні проблеми юридичної науки» Збірн. тез Міжнар. науково-практ. конф. 
«Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання»: Хмельницький університет управління 
та права імені Леоніда Юзькова, Хмельницький – 2020, с. 327-329. (0,2 друк. арк.), 
3. Покальчук М.Ю. До питання про правове забезпечення інноваційного розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні / «Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери» збірн. тез Наук.-практ. конференції (м. 
Харків, 20 листопада 2020 року). (0,2 друк. арк.), 

 
16.Чирик Альона Олегівна, кандидат юридичних наук, асистент: 

 
1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

Тема і обсяг річної науково-дослідницької роботи не планувалась. 
2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Особливості спільної часткової власності на земельну ділянку за земельним 
законодавством України» (10,5 друк. арк.). 
 

Форми впровадження виконаних НДР  

https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal
http://www.lsej.org.ua/
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16061415519201.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16061415519201.pdf
http://pap-journal.in.ua/s/arhiv
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Монографії: 

1. Чирик А.О. Спільна часткова власність на земельну ділянку: монографія; за заг. 
ред. проф. М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. 172 с. (9 друк. арк.). 

Статті:  
1.  Sannikov, D.V., Khominets, S.V., Kovach, D.L., ...Chyryk, A.O., Savelieva, O.M. Legal 
regulation of land lease in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 
2020, 11(4), стр. 1398-1404 (0,5 друк. арк.). (Румунія ). 
 

Тези наукових доповідей та повідомлень: (4/1 друк. арк.) 
 

1. Чирик А.О. Спадкування як підстава виникнення права власності на земельну 
ділянку. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: матеріали 
XVIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 98 річниці з дня народження д-ра юр. 
наук, проф., чл-кор., АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2020 р.). – Харків : 
Право, 2020. С. 203 – 206 (0,25 друк. арк.).  

2. Чирик А.О. Окремі питання здійснення права спільної часткової власності на 
земельну ділянку. 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. С. 311 – 314 (0,25 друк. арк.). 

3. Чирик. А.О. Окремі питання припинення права спільної часткової власності на 
земельну ділянку. 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. С. 285 – 290 (0,25 друк. арк.). 

4. Чирик А. О. Особливості суб’єктного складу права спільної часткової власності на 
земельну ділянку. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної 
науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. 
Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 334 – 337 (0,25 друк. арк.). 

. 
17.Кульчій Інна Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент: 

 
1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

Організаційно-правове забезпечення адаптації аграрного законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу. (1,5 друкованих аркушів). 

2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
Організаційно-правове забезпечення адаптації аграрного законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу (4,21 друкованих аркушів). 

 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
Підручники, навчальні посібники: 
 

1.  Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 4-тє вид., 
перероб. і допов. Х.: Право, 2020. 202 с. (0,8 д.а.) 

2.  Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине «Аграрное право» для 
студентов дневной формы обучения / сост.: Ю. Ю. Бакай, А. С. Корниенко, И. Н. 
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Кульчий, Т. В. Курман и др. / под общ. ред. Т. В. Курман. – Харьков: Национальный 
юридический университет имени Ярослава Мудрого, 2020. − 65 с.(0,3 д.а) 

3.  Методические материалы для самостоятельной работы и практических занятий по 
учебной дисциплине «Аграрное право» для студентов первого (бакалаврского) 
образовательно-квалификационного уровня отрасли знаний 08 «Право» 
специальности 081 «Право» заочной формы обучения / сост.: М. В. Шульга, А. С. 
Корниенко, И. Н. Кульчий и др. Харьков: Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 
2020. 40 с. (0,25 д.а.) 

4.  Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та методичні поради 
до їх написання для студентів денної форми навчання: навч.-методичний посіб. / 
укдад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, В.В. Панченко, Я.О. 
Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. – Х.: Нац. Юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
2020. -120 с. (0,7 д.а). 

Статті: 
1. Кульчій І.М.  Правові виклики державної аграрної політики України в умовах 

євроінтеграції. Проблеми законності. Харків. 2020. Вип. 149. С. 126-135. (0,76 д.а) 
 

Тези наукових доповідей та повідомлень: (6/1,4 друк. арк.) 
 

1. Статівка А.М. Кульчій І.М. Екологозбалансоване сільське господарство як пріоритет 
спільної аграрної політики Європейського Союзу: деякі правові аспекти. 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. Храків: Юрайт, 2020. 
С. 281-284 (0,2 д.а) 

2. Кульчій І.М. Об’єднання виробників сільськогосподарської продукції в умовах 
євроінтеграції: деякі організаційно-правові питання. Розбудова правової держави в 
Україні: реалії та перспективи: матеріали міжн. наук.практ конференції (м.Одеса, 29 
травня 2020р.). – Одеса: Вид. Дім «Гельветика», С. 99-103 (0,2 д.а)  

3. Кульчій І.М.Деякі питання адаптації аграрного законодавства України до 
законодавства ЄС у сфері використання генетично модифікованих зернових. 
Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: 
матеріали міжн. наук.практ конференції (м. Запоріжжя, 8-9 травня 2020 року). – 
Запоріжжя :ЗНУ, 2020. С. 111-115 (0,3 д.а). 

4. Кульчій І.М. Євроінтеграція та сільськогосподарська кооперація: правові 
перспективи Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 
діяльності в сучасних умовах: матеріали ІІІ-го «круглого столу» (м. Харків, 25 
червня 2020 року) (0,3 д.а)  

5. Кульчій І.М. Деякі законодавчі новели у сфері правового регулювання 
сільськогосподарської кооперації: Актуальні проблеми юридичної науки : збірник 
тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні 
читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький 
університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 312-314 (0,2 д.а) 

6. Кульчій І.М. Інноваційні підходи до розвитку сільськогосподарської кооперації: 
новели правового регулювання. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку 
агросфери: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 20 
листопада 2020 р.) (в редакції) (0,2 д.а) 

 
18.Ігнатенко Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент: 
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1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

 «Правові питання раціонального землекористування на шляху євроінтеграції» 
(1,5 д.а.). 

2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Правові питання раціонального землекористування на шляху євроінтеграції» (4,2 
д.а.). 

Форми впровадження виконаних НДР  
 
Статті: 

 
1. 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. (1 д.а.) 
2. Ignatenko I. Legal aspects of development of organic agriculture in Ukraine in the 

context of Еuropean integration. Economics of agriculture. 2020. Vol. 67. № 3. 
Р. 973-990. (1,3 д.а.) 

3. Ігнатенко І. В. Особливості правового регулювання використання штучно 
створених земельних ділянок для здійснення забудови територій. Право і 
суспільство. 2020. № 1. С. 221-227. (0,5 д.а.) 

4. Ігнатенко І. В. Деякі правові питання охорони земель для ведення органічного 
землеробства. Правові новели. 2020. Вип. 11. С. 113-120. (0,5 д.а.) 

5. Ігнатенко І. В. Деякі аспекти органічного виробництва в умовах сталого 
розвитку / І. О. Салюк, К. В. Скорик. Юридичний вісник. 2020. № 5. (0,5 д.а.) 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (4/0,8 друк. арк.) 
 

 
1. Ігнатенко І. В. Органічне виробництво як складова забезпечення 

продовольчої 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.) 

2. Ігнатенко І. В. Сучасні підходи до організації ефективного проведення 
підсумкового контролю знань студентів. Педагогіка вищої школи: теорія і 
практика зб. матер. наук.-практ. конференції. Харків, 2020. (в редакції 0,2 
д.а.) 

3. Ігнатенко І. В. Ущільнювальна забудова як форма реалізації містобудівної 
політики: основні тенденції. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних 
та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. 
наук.-практ. конференції (22 травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та 
М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 111-113. (0,2 д.а.) 

4. Ігнатенко І. В. Деякі правові питання органічного виробництва в контексті 
концепції сталого розвитку агросфери. Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери: зб. матер. наук.-практ. конференції 
(м. Харків, 20 листопада 2020 р.)  (в редакції 0,2 д.а.) 

 
19.Савельєва Олена Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
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1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

«Правове регулювання аграрно-правових та земельно-правових процедур», 1,5 
друк. арк. 

2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Правове регулювання аграрно-правових та земельно-правових процедур», 2,3 
друк. арк. 
 

Форми впровадження виконаних НДР  
 
Монографія: 

1. Савельєва О. М. Органічне сільськогосподарське виробництво як фактор сталого 
розвитку сільських територій: правові засади державної політики. Органічне 
сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: 
монографія / [М. В. Шульга, Н. Р. Малишева, В. В. Носік та ін.]; за заг. ред. 
проф. М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 51–62 (0,5 друк. арк. автор.). 
 

Навчальний посібник: 
1. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [Ю. Ю. Бакай, В. М. Корнієнко, 
Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. А. М. Статівки. 4-тє вид., 
перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 202 с.  (0,5 друк. арк. автор.) 

 
Статті: 

1.  Sannikov, D.V., Khominets, S.V., Kovach, D.L., Chyryk, A.O., Savelieva, O.M. 
Legal regulation of land lease in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law 
and Economics, 2020, 11(4), стр. 1398-1404 (0,3 друк. арк. автор.). 

 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (5/0,8 друк. арк.) 

1. Савельєва О. М. Актуальні питання об’єктного складу земельних 
правовідносин. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 
відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: 
Юрайт, 2020. С. 252–254 (0,2 друк. арк.). 
2. Савельєва О. М. Земельні ресурси України як об’єкт правового регулювання: 
актуальні питання. Актуальні питання реформування правової системи: зб. 
матеріалів XVІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (Луцьк, 29 травня 2020 р.) / уклад. Л. 
М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 102–103 (0,2 друк. арк.). 
3. Савельєва О. М. До питання про земельно-правовий інтерес як об’єкт правової 
охорони. 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. С. 220–224 (0,2 друк. арк.). 
4. Савельєва О. М. Земельне та аграрне право як фундамент сталого розвитку 
України. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 
жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 329–331 (0,2 друк. арк.). 
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5. Савельєва О. М.Роль аграрного та земельного права в інноваційному розвитку 
агросфери. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: матер. 
заочної наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 року). Харків, 2020 (0,2 
друк. арк.). 

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

 
1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 

«Правове регулювання відносин щодо використання земель для проведення 
розвідувальних робіт» (1,5 д.а.).  

2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Правове регулювання відносин щодо використання земель для проведення 
розвідувальних робіт» (1,5 д.а.). 
 

Форми впровадження виконаних НДР  
 

Статті: 
1. Золотарьова Д.М. Правове забезпечення виникнення права користування землями 

для проведення розвідувальних робіт. Право і суспільство. 2020.№6 (0,5 д.а.) 
 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (5/1 друк. арк.) 

1. Золотарьова Д.М. Тимчасове зайняття земельної ділянки як підстава виникнення 
права користування нею. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних, та 
екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: збірник 
матеріалівнауково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за 
ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 107-110. (0,2 д.а.) 

2. Золотарьова Д.М. Особливості об’єкта правовідносин у сфері користування 
землями для проведення розвідувальних робіт. 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. С. 88-92. (0,2 д.а.) 

3. Золотарьова Д.М. Правові питання видобування бурштину в межах тимчасово 
зайнятих земельних ділянок. Юридична наука в сучасному світі: здобутки та 
перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 
25 вересня 2020 року). Одеса. 2020. С. 102-104. (0,2 д.а.) 

4. Золотарьова Д.М. Щодо правового забезпечення використання земель для 
проведення розвідувальних робіт. Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання: 
Міжнародна науково-практична заочна конференція (м. Хмельницький, 23 жовтня 
2020 року). Хмельницький. 2020. С. 306-309. (0,2 д.а.) 

5. Золотарьова Д.М. Щодо тимчасового зайняття земель сільськогосподарського та 
лісогосподарського призначення. Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери: дистанційна науково-практична конференція (м. Харків, 20 
листопада 2020 року). Харків. 2020. (0,2 д.а.) 

21. Бакай Юлія Юріївна, кандидат юридичних наук, асистент: 
 
1.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи : 
«Правове регулювання агробізнесу в Україні» (1,5 д.а.).  
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2.Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Правове регулювання агробізнесу в Україні» (1,5 д.а.). 
 
Форми впровадження виконаних НДР  
 
Колективна монографія: 
 

3. Бакай Ю.Ю. Національна інфраструктура геопросторових даних України // 
Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective 
monograph. Part 1, Wloclawek, Poland. 2020. – С.1-17. – 0,7 друк. арк. 

Статті: 
 

1. Bakay Y.Y. As for the ownership right to the land of the Ukrainian people // 
European Journal of Law and Political Sciences : Scientific Journal. №1. Vienna. 2020. –    
p. 3-9. – 0,25 друк. арк.      

2. Y.Yu. Bakai, N.M. Boreiko, N.S. Khatniuk, N.I. Atamanchuk FEATURES OF 
FUEL EXCISE TAX IN UKRAINE. Financial and credit activity: problems of theory and 
practice. №1 (32). 2020. C.76-86 ( переклад назви: Особливості оподаткування акцизним 
податком пального в Україні; країна: Україна) - 0,42 друк. арк. 

3. Yu. Bakai, A. Starodubtsev INTERNATIONAL AGRARIAN RECEIPTS AS A 
MECHANISM FOR FOREIGN INVESTMENT. Financial and credit activity: problems of 
theory and practice. №2 (33). 2020. C.259-267 ( переклад назви: Міжнародні аграрні 
розписки як механізм іноземного інвестування; країна: Україна) - 0,33 друк. арк. 
 
Тези наукових доповідей та повідомлень: (4/0,76 друк. арк.) 
 
1. Бакай Ю.Ю. Щодо плати за землю під час карантинних заходів // Юридична 

наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : тези 
доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8-9 
травня 2020 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – С.101-
104. – 0,15 друг. арк. 

2. Бакай Ю.Ю. Тьюторинг як інноваційна форма підготовки спеціалістів у галузі 
юриспруденції // Scientific and pedagogic internship «Innovative methods for the 
organization of educational process for law students in Ukraine and EU countries» : 
Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin. – С.23-26. – 0,15 
друк. арк.  

3. Бакай Ю.Ю. Щодо податкового навантаження на сільськогосподарських 
товаровиробників при реалізації сільськогосподарської продукції // Зб. 
матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука в 
сучасному світі: здобутки та перспективи», м. Одеса. – 25 вересня 2020 р. – С.99-
102 - 0,21 друк. арк. 

4. Бакай Ю.Ю. Щодо питань державної підтримки розвитку бджільництва // Зб. 
наук. Праць за матеріалами ІІІ круглого столу «Економіко-правові проблеми 
розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах», м. Харків. – 
25 червня 2020 р. - 0,25 друк. арк 

 
1.3. Викладачів, які не виконали НДР, немає. 
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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 2020 рік. 
Досліджено сучасні проблеми правового регулювання земельних і аграрних відносин в 
Україні. Всі роботи характеризуються актуальністю та науковою новизною. 

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 науково-дослідної роботи «Правове регулювання обігу 
земель сільськогосподарського призначення» проф. Шульгою М.В. було отримано, 
зокрема, такі наукові результати: аргументовано висновок про те, що відміна 
мораторію на відчуження земель  сільськогосподарського призначення та 
запровадження обігу даних земель має бути пов’язана з розробкою пакета 
законодавчих актів, які б забезпечували оптимальне співвідношення приватних та 
публічних інтересів у сфері земельних відносин. Окрім того з урахуванням 
конституційного положення про те, що земля оголошена основним національним 
багатством Українського народу, яка перебуває під особливою охороною держави, 
долю мораторію має вирішувати Український народ в результаті проведення 
всеукраїнського референдума.   
 
Наукова новизна отриманих результатів проф. Статівки А.М. полягає у визначенні 
правових ознак, поняття, принципів екологозбалансованого сільськогосподарського 
виробництва. 
 
Доц. Лісовою Т.В. Проведено дослідження теоретичних питань правового 
забезпечення відновлення земель, розроблено науково обґрунтовані пропозиції 
вдосконалення законодавства у зазначеній сфері. 
 
Наукова новизна отриманих результатів НДР доц. Туєвої О.М. відображена у розділі 
монографії, науковій статті 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 
виробництво органічної продукції виступає засобом забезпечення екологічної безпеки, 
адже сприяє збереженню довкілля, біорізноманіття в агроландшафтах, а тому має 
характеризуватися відсутністю шкідливого впливу  не лише на споживача, а й на 
навколишнє природне середовище. При формулювання змісту правової категорії 
«якість органічної продукції» має враховуватися як об’єктивна складова - закріплення 
вимог щодо якості в спеціальних нормативно-правових актах, стандартах та іншій 
технічній документації,  підтвердження дотримання вимог сертифікатом відповідності, 
так і суб’єктивна - здатність задовольнити потреби споживача саме в натуральній, 
екологічно чистій продукції. 
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Доц Корнієнко Г.С.визначено, що наукова новизна отриманих результатів полягає у 
тому, що вперше на науковому рівні було розглянуто поняття «агробізнесу» його 
ознаки як правової категорії. Проведено визначення та класифікацію правовідносин у 
сфері агробізнесу. Розглянуті виробничі, логістичні та інноваційні правовідносини у 
сфері агробізнесу. Проаналізовано економіко-правові засади ведення органічного 
сільськогосподарського виробництва суб’єктами агробізнесу. 
 
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 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.  
 
Доц. Корнієнко В.М. аргументовано, що пріоритетний напрямок подальшого розвитку 
вітчизняного аграрного законодавства полягає в його адаптації та гармонізації до 
законодавства Європейського Союзу з урахуванням природно-кліматичних змін у 
світі. Доведено, що чинне вітчизняне законодавство, що регулює виробництво 
органічної сільськогосподарської продукції, потребує подальшого вдосконалення 
шляхом внесення доповнень у процедуру сертифікації такого виробництва для 
створення більш чіткого механізму реалізації закріплених законодавчих положень, які 
стосуються порядку оцінки придатності ґрунтів для органічного землеробства, 
технічних умов виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції та 
сировини з урахуванням їх особливостей. Запропоновано посилити положення 
законодавства стосовно детальнішого розкриття заходів держави по підтримці 
виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції. 
 
Наукова новизна отриманих результатівдоц. Гордєєва В.І. полягаєу запропонуванні 
шляхів удосконалення водного законодавства України щодо охорони та відтворення 
водних ресурсів.  
 
У процесі проведення науково-дослідної роботидоц. Курман Т. В. наукова новизна 
отриманих результатів полягає у дослідженні концептуальних правових засад сталого 
ведення агробізнесу в Україні, механізму законодавчого забезпечення органічного 
сільськогосподарського виробництва у тваринництві та інноваційного розвитку 
агросфери. 
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Наукова новизна отриманих результатівнауково-дослідної роботидоц. 
Станіславського В. П.полягає у визначені правового поняття та ознак державної 
енергетичної політики. З’ясовано, що сьогодні структура енергетичної політики 
України, направлена на регулювання суспільних відносин, 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, результатом чого і є енергетична політика держави. 
Досліджено правове забезпечення, яке залежить від того, що стоїть в пріоритеті 
реалізації національної енергетичної політики, встановлення ступеня участі держави в 
управлінні розвитку енергетиці, створення стабільного і сприятливого правового 
середовища для вітчизняних і іноземних інвесторів, то і отримує свій більш 
інтенсивний розвиток або приватноправові відносини у сфері енергії, або публічно-
правові, які в кінцевому підсумку відображають публічні та приватні інтереси права 
власності і інші майнові права на енергетичні ресурси. 
 
Наукова новизна одержаних результатівдоц. Саннікова Д. В.: 
- визначено чинники дієвості земельного законодавства України, що впливають на 
підвищення рівня урегульованості земельних відносин: 1) зрозумілість норм 
земельного права; 2) актуальність земельно-правової норми; 3) наявність 
процесуальної норми, яка спрямовується на виконання матеріальної правової норми; 
4) відповідність нормативно-правового регулювання земельних відносин поставленій 
меті; 
- аргументовано положення, згідно з яким робота органів, до компетенції яких входить 
прийняття норм земельного права, має ґрунтуватися на виваженому застосуванні 
розробок у сфері земельно-правової науки, що в кінцевому рахунку сприятиме 
комплексному та якісному регулюванню земельних відносин. 
 
Наукова новизнадоц. 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. Панченко В. В.Визначено актуальні економіко-правові аспекти реалізації основних 
засад державної аграрної політики щодо векторів реформування економічної функції 
сучасної держави; досліджено організаційно-правові питання 
конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України; розглянуто 
необхідність вдосконалення системи законодавства як одного з напрямів 
реформування аграрного сектору та важливість формування професійних 
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компетентностей у підготовці фахівців у галузі юриспруденції; проаналізовано 
організаційно-правові питання реформування аграрного сектору економіки України у 
напрямі інвестиційного розвитку та інноваційного розвитку агросфери в Україні; 
надано пропозиції щодо сприяння залученню приватних інвестицій у сільське 
господарство. 
 
Наукова новизна отриманих результатів ас. Самсонова Я. О.:вперше досліджено 
теоретико-правовий аналіз інклюзивного розвитку у сфері сільського господарства та 
ведення агробізнесу в контексті забезпечення світових Цілей сталого розвитку. 
Проаналізовано міжнародне забезпечення й тлумачення поняття інклюзивного 
розвитку, визначено ознаки та переваги щодо забезпечення охорони довкілля, 
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення продовольчої безпеки 
та вирішення соціальних проблем на селі, на підставі чого зроблені відповідні 
висновки. Запропоновано адаптування стратегії всесвітнього інклюзивного зростання 
до національних стандартів аграрної політики та розроблення регіональних програм на 
засадах обов’язкового залучення органів місцевого самоврядування у забезпечення 
економічних, соціальних та екологічних умов розвитку сільських територій. 
 
Наукова новизна отриманих результатів під час проведення науково - дослідної роботи 
ас. Покальчук М.Ю. полягає у дослідженні правових питань функціонування суб’єктів 
аграрного права. приділено окрему увагу правовому становищу сімейного 
фермерського господарства. Окремо проаналізовано діяльність особистих селянських 
господарств, що надають послуги у сфері сільського зеленого туризму. Приділена 
увага дослідженню залучення інновацій у сільський зелений туризм. Запропоновано 
огляд правових проблем, що виникають при оподаткуванні сільськогосподарських 
підприємств. Висвітлено бачення аналізу новел законодавства про 
сільськогосподарську кооперацію. Окрему увагу приділено питанням обігу земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення в умовах сучасної земельної реформи. 
 
Наукова новизна отриманих результатів науково-дослідної роботиас. Чирик О. 
О.полягає, зокрема, в наступному: 
 - визначено поняття спільної часткової власності на земельну ділянку; 
 - проаналізовані особливості виникнення, здійснення та припинення права спільної 
часткової власності на земельну ділянку; 
 -  встановлені ознаки суб’єктно-об’єктного складу спільної часткової власності на 
земельну  
 
ас. Кульчій І. М. досліджено поняття державної аграрної політики в умовах 
євроінтеграції, під яким запропоновано розуміти комплекс правових, організаційних, 
економічних заходів, що здійснюються органами державної влади та місцевого 
самоврядування у аграрній сфері, які спрямовані на підвищення ефективності 
функціонування аграрного сектору економіки, розв'язання соціальних проблем 
сільського населення та забезпечення сталого розвитку сільських територій з 
урахуванням євроінтеграційних процесів. Проаналізовано законодавство, яке визначає 
державну аграрну політику в умовах євроінтеграції. З’ясовано, що за відсутності 
механізмів реалізації, більшість нормативно-правових актів мають виключно 
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декларативний характер. Запропоновано шляхи удосконалення законодавства у цій 
сфері. 
Зроблено висновки про те, що державна аграрна політика України в умовах 
євроінтеграції характеризується відсутністю системності та стратегічних підходів. 
Наявність великої кількості нормативно-правових актів у цій сфері здебільшого 
свідчить про їх декларативний характер. Все це призводить до відсутності реального 
економічного та соціального ефекту євроінтеграції для виробників 
сільськогосподарської продукції. Тому необхідним є визначення стратегічних цілей 
державної аграрної політики в умовах євроінтеграції та шляхів її реалізації в єдиному 
нормативному акті. В цьому аспекті доцільним було б рекомендувати профільному 
Міністерству розробити Основи державної аграрної політики, якими передбачити 
комплекс правових, організаційних та економічних заходів спрямованих на 
імплементацію Угоди про асоціацію у сфері сільського господарства та розвитку 
сільських територій. Структура цього нормативного акту повинна відображати 
стратегічні пріоритети держави, першочерговими серед яких є: заходи спрямовані на 
забезпечення продовольчої безпеки; розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої 
вартості та сталий розвиток сільських територій в умовах євроінтеграції. 
 
Наукова новизна отриманих результатів доц. Ігнатенко І. В.: 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 
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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 
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-
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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. 
 
Наукова новизна отриманих результатів ас. Савельєвої О.М.: 
- з’ясовано ознаки земельно-правового інтересу: а) виступає безпосереднім об’єктом 
правової охорони; б) стосується суб’єктів земельних відносин у державі 
(землевласників, землекористувачів, Українського народу та ін.); в) передбачає 
наявність балансу публічних інтересів суспільства та приватних інтересів 
землевласників, землекористувачів тощо; г) наявність переваги у правовій охороні 
екологічних інтересів суспільства над економічними інтересами інших суб’єктів 
земельних правовідносин, однак передбачає втримання максимального балансу в 
цьому відношенні; д) полягає в прагненні суб’єктів земельних відносин реалізувати 
свої правомочності щодо землі як об’єкта земельного права; е) його забезпечення та 
реалізація виступає метою реалізації суб’єктивних прав учасників земельних 
правовідносин; е) поділяється на державний, суспільний (громадський) і приватний; 
- доведено, що державна політика у сфері охорони земель базується на принципах 
нормування і планомірного обмеження впливу господарської діяльності на земельні 
ресурси; 
- наголошується, що земельні ресурси України виступають безпосереднім об’єктом 
правовідносин у сфері правової охорони земель та стратегічної екологічної оцінки 
впливу на довкілля; 
- аргументовано, що держава в особі її уповноважених органів як основний виконавець 
державної політики у сфері освіти має забезпечити доступ майбутніх правників до 
якісної освіти у сфері аграрного та земельного права та інших дисциплін даного 
спрямування, що в подальшому сприятиме як інноваційному розвитку агросфери, так і 
сталому розвитку України в цілому. 
 
Наукова новизна отриманих результатів ас. Золотарьової Д.М.: 
В сучасних умовах з розвитком в нашій державі промисловості і ростом потреб у 
мінеральній сировині повинні збільшуватися обсяги розвідувальних робіт, які 
проводяться в межах відповідних земельних ділянок спеціалізованими 
геологорозвідувальними та іншими пошуковими організаціями з метою геологічного 
вивчення надр. 
Земельний кодекс України присвячує регламентації відносин щодо використання 
земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт лише одну ст. 97. Серед 
проблем, пов’язаних із реалізацією положень цієї статті, слід виокремити: відсутність 
чітких законодавчо визначених підстав, умов та процедури виникнення прав на 
земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт; необґрунтовано тривалі строки 
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набуття цих прав; складність визначення і формалізації як меж, так і стану земельної 
ділянки, на якій будуть проводитись розвідувальні роботи, та інші. 
Ситуація ускладнюється відсутністю належного теоретичного обґрунтування 
земельно-правових приписів, які мають регулювати суспільні відносини, пов’язані з 
реалізацією права на проведення розвідувальних робіт. Йдеться, зокрема, про 
визначення правової природи даного виду права землекористування, встановлення 
особливостей, пов’язаних з виникненням, здійсненням, припиненням та наслідками 
його реалізації.  
Таким чином, організаційно-правовий механізм набуття та використання земельних 
ділянок для зазначених потреб має бути чітко і повно врегульованим з тим, щоб 
забезпечував гарантії земельних прав суб’єктів та можливість здійснювати 
розвідувальні роботи у максимально стислі строки. Встановлена законодавством 
процедурна складність виникнення прав на земельні ділянки для проведення 
розвідувальних робіт має бути спрощена шляхом внесення змін та доповнень до ст. 97 
ЗК України щодо: а) попереднього погодження земельного питання з носієм земельних 
прав, в межах земель якого будуть проводитись розвідувальні роботи, та органом, який 
здійснює державний контроль за використанням та охороною земель; б) встановлення 
строку розгляду землевласником або землекористувачем відповідного подання 
(звернення) підприємств, установ та організацій щодо укладення угоди на проведення 
ними розвідувальних робіт та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів ас. Бакай Ю.Ю. полягає у наступному:  
1. При формуванні національної інфраструктури геопросторових даних вУкраїні важливим 

є врахування позитивного досвіду та проблем, які виникали в ході реалізації національних 
інфраструктур геопросторових даних в інших країнах та міжнародних проектів, оскільки 
саме вони надають перевірені на практиці правила, процедури, механізми, засади реалізації 
геопросторової інфраструктури як розвиненої інформаційної системи, що забезпечує доступ 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб до 
єдиних базових наборів просторових даних та сучасних інформаційних технологій. Окрім 
того, важливою умовою інтероперабельності компонентів національної інфраструктури 
геопросторових даних є створення єдиної системи технічних регламентів на основі 
національних стандартів у сфері геоінформатики, гармонізованих з міжнародними 
стандартами, у частині: термінологічних визначень, єдиної системи класифікації, 
ідентифікації та кодифікації властивостей об’єктів у моделях геопросторових даних, 
каталогів наборів геопросторових даних, об’єктів, їх атрибутів, правил цифрового опису, 
складу, моделі, формату подання та обміну базових та профільних наборів геопросторових 
даних, вимог до якості та оцінки відповідності наборів геопросторових даних тощо. 
Національна інфраструктура геопросторових даних дозволить інтегрувати геопросторові дані 
та метадані, створені різними органами державної влади та місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарювання усіх форм власності на єдиній геодезичній і картографічній 
основі за єдиними технічними регламентами, забезпечить доступ до геопросторових даних, 
розвиток ринку сучасної геоінформаційної технології та геоінформаційних послуг, у 
відповідності до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради із 
запровадження інфраструктури геопросторовї інформації у Європейському Союзі (INSPIRE). 

2. Аграрна розписка за своєю правовою природою є цінним папером, що фіксує безумовне 
зобов’язання сільськогосподарського товаровиробника, яке забезпечується заставою, 
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти. 
Необхідність визначення правової природи аграрної розписки та закріплення цього на 
законодавчому рівні, полягає передусім у застосуванні загальних норм у випадку відсутності 
спеціальних норм у Законі України “Про аграрні розписки”, а також доцільності 
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перетворення аграрних розписок у фінансовий інструмент, який має бути предметом обігу на 
ринку, об’єктом купівлі-продажу або інших угод. 
 
 

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 підготували: 
1. підготовлено к.ю.н., доц. Лісовою Т.В.  спільно із д.ю.н., проф., М. В. 
Шульгоювідповідь на запит НАБУ щодо способів оцінки матеріальних збитків у разі 
забудови земельних ділянок рекреаційного призначення багатоквартирними жилими 
будинками. 
2. Відповіді на запити Верхового Суду, Вищих спеціалізованих судів України к.ю.н., 
доц. Гордєєв В.І. та д.ю.н., проф. Шульга М.В. підготували: 
           -  Науковий висновок щодо  застосування норм права  про визначення особи, 
якій належить право постійного   користування земельною ділянкою для ведення 
фермерського господарства- на запит Науково-консультативної ради при Верховному 
Суді від 21 грудня 2019 року №132/27-19 у справі №922/989/18 (ВП ВС суддя Уркевич 
В.Ю.)- січень 2020. ( спільно проф. Шульга М.В.) 
 
         -  Науковий висновок щодо застосування статті 120 Земельного кодексу 
України в редакції, що діяла до 2004 року, відносно переходу користування (власності) 
на земельну ділянку у разі набуття права власності на об’єкт нерухомості. - на запит 
Науково-консультативної ради при Верховному Суді від 20 грудня 2019 року у справі 
№689/26/17  
(ВС суддя Гулько Б.І.) – січень 2020. ( спільно проф. Шульга М.В.)    
 
        - Науковий висновок щодо застосування положень статті 1225 Цивільного 
кодексу України відносно переходу права власності на земельну ділянку у разі набуття 
права власності на індивідуальний житловий будинок - на запит Науково-
консультативної ради при Верховному Суді від 12 лютого 2020 року № 93/0/26-20 у 
справі №675/2372/16-ц у (ВС суддя Гулько Б.І.)  . - лютий 2020( спільно проф. Шульга 
М.В.) 
 
        - Висновок щодо застосування аналогії закону, аналогії права у земельних 
правовідносинах - на звернення директора КП Харківпарксервіс» Мандрікова Д.І.  від 
05.03.2020 р. Вх. № 126-01-439 - березень 2020. 
 

3.5. Відповіді на запити Конституційного Суду України: 
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1. Було підготовлено к.ю.н., доц. Лісовою Т.В.  спільно із д.ю.н., проф., 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.,  

2. к.ю.н., доц. Д. В. Санніков спільно із д.ю.н., проф., М. В. Шульгою приймали 
участь у підготовці експертного висновку на запит Конституційного Суду 
України щодо тлумачення положень Конституції України (ст. ст. 13,14). 
 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  
2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій: 
 
1. Кафедрою земельного та аграрного права спільно з кафедрою екологічного права  
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 1 березня 2019 року 
проведено науково-практичну конференцію«Актуальні правові проблеми 
земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 
реформи» За результатами конференції надруковано збірник тез наукових 
повідомлень. 
 
2.Кафедрою земельного та аграрного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого спільно із Національною академією правових наук України, 
Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку 
Національної академії правових наук України, Спілкою підприємців Харківської 
області 25 червня 2020 року у м. Харкові проведено засідання ІІІ «Круглий стіл» 
«Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 
сучасних умовах», з метою обміну практичними і теоретичними напрацюваннями й 
підготовки рекомендацій учасників щодо розвитку бізнес середовища в умовах 
економікосоціальної кризи, актуальних проблем інституційного розвитку й підтримки 
підприємництва в умовах карантину (COVID-19), актуальних питань земельного, 
аграрного та екологічного права, проблем ведення господарської діяльності в 
сільському господарстві, інновації та інтелектуальна власність, професійний розвиток 
працівників як передумова розвитку держави в умовах нових світових викликів. За 
результатами науково-практичної конференції надруковано збірник наукових тез. 

 
3. 20 листопада 2020 року кафедрою земельного та аграрного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого разом з 
Науково-дослідним інститутутом правового забезпечення інноваційного розвитку 
Національної академії правових наук України та Національною академією правових 
наук України (відділення 
екологічного, господарського та аграрного права) проведена науково-практична 
конференція.В умовах сьогодення обговорили важливі питання із доповідачами 
науково-практичної конференції «Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери»,долучились понад 60 представників наукових установ та 
навчальних закладів, органів місцевого самоврядування та агробізнесу. За 
результатами науково-практичної конференції надруковано збірник наукових тез. 
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2.7. Участь викладачів у конференціях  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 Міжнародна науково-практична 
конференція “Юридична наука в 
сучасному світі: здобутки та 
перспективи” (м. Одеса, 25 вересня 
2020 року); 

4 

2 Міжнародна науково-практична 
конференція «Юридична наука в 
ХХІ столітті: перспективні та 
пріоритетні напрями досліджень» у 
місті Запоріжжі 8–9 травня 2020 рік. 

5 

3 Міжнародна науково-практична 
конференція «Теоретичний аналіз та 
наукові дослідження юридичної 
науки у ХХІ столітті», 24–25 квітня 
2020 року у місті Запоріжжі. 

1 

4 Міжнародна науково-практична 
конференція «П’яті Таврійські 
юридичні наукові читання», 15–16 
травня 2020 року у місті Київ. 

1 

5 Міжнародна науково-практична 
конференція «Розбудова правової 
держави в Україні: реалії та 
перспективи», 29 травня 2020 року у 
місті Одесі Національний 
університет «Одеська юридична 
академія» 

 2 

6 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. 

2 

7 Круглий стіл, Міжнародна  осіння 
правова школа «Боротьба з 
кіберзлочинністю відповідно до 
європейських стандартів 
правосуддя», 23-25 вересня 2020 
року, Проект Європейського Союзу 
«Право-Justice», Національний 

1 
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юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого та Європейська 
експертна асоціація, в межах ІV 
Харківського міжнародного 
юридичного форуму (м. Харків, 23-
25 вересня 2020 р.), IV Kharkiv 
International Legal Forum, 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава, місто 
Харків; 

8 Міжнародна науково-практична 
конференція «Дев’ятнадцяті 
осінніюридичні читання», (м. 
Хмельницький, 23 жовтня 2020 
року). 

 9 

9 Міжнародна науково-практична 
конференція «Цивільне право 
України: нові виклики і перспективи 
розвитку» (м. Харків, 28 лютого 
2020 р). 

1 

10 сертифікатна програма «Юрист в 
агробізнесі» (Харків, травень 2020 
р.); 

1 

11 вебінар «Що нам готує новий 
інтерфейс Web of Science Core 
Collection» (2 червня 2020 р.); 

1 

12 вебінар «Критерії та процедура 
відбору видань до Web of Science 
Core Collection» (3 червня 2020 р.); 

1 

13  вебінар «Можливості аналітичного 
інструменту InCites»(5 червня 
2020р.); 

1 

14 вебінар «Публікації в міжнародних 
виданнях» (8 червня 2020 р.); 

1 

15 міжнародна науково-практична 
конференція «Українська 
агропродовольча сфера: 
перспективи, інновації та 
європейські можливості» (Харків, 24 
листопада 2020 р.). 

1 

16 Міжнародна науково-практична 
конференція «Підприємництво  в 
аграрній сфері: глобальні виклики та 
ефективний менеджмент»  
(м. Запоріжжя, 12-13 лютого 2020 
р.). 

1 
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17 ХVII Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні 
питання реформування правової 
системи» (м.Луцьк,29травня2020 р.). 

1 

Всеукраїнські 

1 Науково-практична конференція 
«Актуальні правові проблеми 
земельних, аграрних та екологічних 
відносин в умовах сучасної 
земельної реформи», (м. Харків, 22 
травня 2020 року); 

 19  

2 Науково-практична конференція 
«Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери»  
(м. Харків, 20 листопаду 2020 р.) 

18 

3 ІІІ круглий стіл «Економіко-правові 
проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних 
умовах. Бізнес-середовище: сучасні 
виклики і загрози» (25 червня 2020 у 
м. Харків). 

19 

4 ХХІV науково-практична 
конференція «Теорія та практика 
сучасної юриспруденції», 30 травня. 
2020 року у місті Харків. 

1 

5 ХХІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція « Теорія та 
практика сучасної юриспруденції (  
м. Харків, 15 грудня 2019 року). 

1 

6 серія заходів «Бізнес і права людини 
в Центральній та Східній Європі в 
межах ІV Харківського 
міжнародного юридичного форуму 
(Харків, 23-25 вересня 2020 р.); 

1 

7 вебінар «Передача земель громадам: 
Указ Президента України» (3 
листопада, 2020 р.); 

1 

8 Науково-практична конференція 
«Педагогіка вищої школи: теорія і 
практика наук» (м. Харків, 2020). 

1 

 

9 Круглий стіл, присвячений темі 
«Правові наслідки земельної 
реформи в Україні», Харківський 
національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця, 
м. Харків, 14 травня 2020 р.; 

1 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях 

1.Курман Т.В., Курман О.В. Вища юридична освіта в Україні в умовах 
дистанційного навчання: виклики та перспективи.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. P. 161-164 (0,2 д.а.). 

2.Panchenko, V. V. The importance of forming professional competencies in the training 
of specialists in the field of jurisprudence / V. V. Panchenko // 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. – Р. 207-208, 0,2 др. арк. 

3. Бакай Ю.Ю.Міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних і 
науково-педагогічних працівників на тему «New and innovative teaching methods» 
на базі Економічного Університету у м. Краків, Польща, 9-29 травня 2020 р. 
4.  Бакай Ю.Ю. Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні методи 
організації освітнього процесу для здобувачів юридичної освіти в Україні та 
країнах ЄС» в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) за 
фахом «Юридичні науки», 20 січня – 28 лютого 2020 р.; 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. список опублікованих за звітний період монографій: (4/37,7) 
 1. Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні 

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

2. Туєва О.М. Особливості правового забезпечення якості та безпечності органічної 
сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва // Органічне 
сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія/ 
[М.В. Шульга, Н.Р. Малишева, В.В. Носік та ін.] за заг. ред. проф. М.В. Шульги.- 
Харків: Юрайт, 2020.- С. 230-242 (0,5 д,а). 

3. Корнієнко Г. С. Економіко-правові аспекти ведення агробізнесу у сфері 
органічного сільськогосподарського виробництва // Органічне сільськогосподарське 
виробництво в Україні: правові засади ведення / за заг. ред. проф. М. В. Шульги. 
Харків: Юрайт. 2020. С. 12–25. (1 д.а.) 

4. Курман Т. В. Підстави та умови ведення органічного сільськогосподарського 
виробництва у сфері тваринництва: проблеми правового забезпечення. Органічне 
сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: моногр. / за 
заг. ред. В.М. Шульги. Х.: Юрайт, 2020. С. 194-206. (0,8 д.а.) 

5. Чирик А.О. Спільна часткова власність на земельну ділянку: монографія; за заг. 
ред. проф. М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. 172 с. (9 друк. арк.). 
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6. Савельєва О. М. Органічне сільськогосподарське виробництво як фактор сталого 

розвитку сільських територій: правові засади державної політики. Органічне 
сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія / 
[М. В. Шульга, Н. Р. Малишева, В. В. Носік та ін.]; за заг. ред. проф. М. В. Шульги. 
Харків: Юрайт, 2020. С. 51–62 (0,5 друк. арк. автор.). 

7. Шульга М.В. Правові засади використання земельних ділянок для органічного 
землеробства. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові 
засади ведення: монографія / [М. В. Шульга, Н. Р. Малишева, В. В. Носік та ін.]; за 
заг. ре Колективна монографія: 

8. Бакай Ю.Ю. Національна інфраструктура геопросторових даних України // Modern 
achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective monograph. Part 1, 
Wloclawek, Poland. 2020. – С.1-17. – 0,7 друк. арк.д. проф. М. В. Шульги. Харків: 
Юрайт, 2020. С. 51–62 (0,5 друк. арк. автор.). 

3.1.2. Колективна закордонна монографія: (1/0,7) 

1. Бакай Ю.Ю. Національна інфраструктура геопросторових даних України // 
Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective 
monograph. Part 1, Wloclawek, Poland. 2020. – С.1-17. – 0,7 друк. арк. 

 

 
 
3.2. Список опублікованих за звітний період підручників: (1/2) 
1. Туєва О. М.Міжнародне приватне право: підручник/ Є.М.Білоусов, І. М. Жуков, В. 

В. Комаров, І. В. Яковюк та ін. за заг. ред. Є.М. Білоусова, І. В.Яковюка.- Харків: 
Право, 2020.-408 с. (0,5 д.а.) 

2. Курман Т.В. Міжнародне приватне право: підруч. / за заг. ред. Є.М. Білоусова,  І.В. 
Яковюка. Х.: Право, 2020. 408 с. ((Правове становище фізичних осіб як суб'єктів 
МПП (п.п. 3.1-3.4 у співавт. з В.Ю. Уркевичем); Сімейні відносини у міжнародному 
приватному праві (п.п. 7.1-7.3, 7.5 у співавт. З Ж.В. Чевичаловою)).(1,5 д.а.). 

 
3.3.Список опублікованих за звітний навчальних посібників:(посібник 1/6,1;інші 

матеріали 4/2,9) 
1. Статівка А.М.   Аграрне право: посіб. для підготовки до іспиту / [ Ю.Ю. Бакай, 

В.М. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ] ; за заг. ред. А.М. Статівки. – 4-те вид., 
перероб., і допов. – Харків: Право, 2020. – С. 202. (0,1 д.а.); 

 
2. Корнієнко Г. С. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. 

Статівки.- 4-те вид., перероб. і допов. :навчально-методичний посібник.- Х.: Право, 
2020.- 202с.(1 д.а.) 

 
6. Туєва О.М. Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та 

методичні поради до їх написання для студентів денної форми навчання: навчально-
методичний посібник.- Х.: Нац. юрид ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 120 с./ Т. В. 
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Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, В.В. Панченко, Я.О. Самсонова, 
О.М. Савельєва, О.М. Туєва. (0,5д.а.) 

7. Корнієнко Г. С. Аграрне право: посіб.для підготов.для іспиту/ Ю.Ю. Бакай, В.М. 
Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.; за заг.ред. А.М. Статівки, - 4-те вид., 
перероб. і допов. – Харків: Право, 2020, 202с. (0,8 д.а.) 

8. Корнієнко Г. С.  Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине 
«Аграрное право» для студентов дневной формы обучения / сост.: Ю. Ю. Бакай, А. 
С. Корниенко, И. Н. Кульчий, Т. В. Курман и др. / под общ. ред. Т. В. Курман. – 
Харьков: Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, 2020. 
− 65 с.(0,3 д.а) 

9. Корнієнко Г. С. Методические материалы для самостоятельной работы и 
практических занятий по учебной дисциплине «Аграрное право» для студентов 
первого (бакалаврского) образовательно-квалификационного уровня отрасли знаний 
08 «Право» специальности 081 «Право» заочной формы обучения / сост.: М. В. 
Шульга, А. С. Корниенко, И. Н. Кульчий и др. Харьков: Нац. юрид. ун-т им. 
Ярослава Мудрого, 2020. 40 с. (0,25 д.а.) 

10. Шарапова С.В. 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. 

11. Корнієнко В. М. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту / [Ю. Ю. Бакай, 
В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. А. М. Статівки. 4-
тє вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2019. 202 с.  (0,5 друк. арк. автор.). 

12. Курман Т.В. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. 
Статівки. 4-тє вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020. 202 с. (0,7 д.а.) 

13. Станіславський В.П. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. 
А.М. Статівки. 4-тє вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2020. 202 с. (0,7 д.а.) 

14. Панченко В.В. Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту / [ Ю.Ю. Бакай, 
В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А. М. Статівки. – 4-
тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020.- 202 с., 0,5 др. арк.; 

15. Панченко В.В. Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного 
права та методичні поради до їх написання для студентів денної форми навчання: 
навч.-методичний посіб. / уклад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. 
Кульчій, В.В. Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. Х.: Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 120 с., 0,7 др. акр.. 

16. Самсонова Я.О. Аграрне право: посіб. для підг. до іспиту / [Ю. Ю. Бакай, 
В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. А.М. Статівки – 4-
те видання, перероб. та допов. – Харків: Право, 2020. – 202 с. - 0,5 друк. арк. 

17. Самсонова Я.О. Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного 
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Vienna 

№1. Vienna. 
2020. –    p. 3-
9. – 0,25 друк. 

арк.      
 
 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друковано

ї продукції 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнал

ах та 

наук. 

збірник

ах 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомлен

ь на 

конференці

ях 

Підручни

ки та 

навчальн

і 

посібник

и з 

грифом 

МОН 

Підручни

ки, 

навчальн

і 

посібник

и без 

грифу 

МОН 

Збірники 

нормативної 

літератури 

Кодекси, 

коментарі 

145/103,36 4/37,7 52/31,4 87/23,26 1/2 1/9 0 0 
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 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.  

У 2020 р. кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри земельного та 
аграрного права Гордєєвим В. І. прочитані лекції практичним працівникам – 
Сертифікаційна освітня професійна програма  « Юрист в агробізнесі» травень 2020 
спікер. 

1. лекція:  Правові засади фермерського землекористування 

2. лекція:  Правове регулювання оренди землі в Україні  

     - Національна школа судій України спільно зі Східним апеляційним 
господарським судом.   18.12.2020 р. 

     3.  лекція: Актуальні питання земельних відносин та особливості судової 
практики щодо застосування земельного законодавства. 

Кандидатом юридичних наук, доцентом, асистентом кафедри земельного та 
аграрного права І.М Кульчій в рамках сертифікатної програми «Юрист в агробізнесі» 
було прочитано лекцію «Кооперація та кластеризація в агробізнесі: правові основи» 
(травень 2020 р.) 
 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 
місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження. 

 У 2020 році згідно з планом кандидатом юридичних наук, доцентом       Г.С. 
Корнієнко спільно із кандидатом юридичних наук, доцентом, асистентом кафедри 
земельного та аграрного права І.М Кульчій. та суддею Великої Палати Верховного 
Суду України доктором юридичних наук, професором Уркевичем В.Ю. узагальнення 
практики розгляду Верховним Судом спорів за участю сільськогосподарських 
товаровиробників. 

 
4.3. Відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін. 

1. У 2020 к.ю.н., доц. Гордєєвим В. І.  підготовлено доповідні записки до 
судових, правозастосовних та інших державних органів – Доповідна записка Голові  
Верховної Ради України з питань внесення змін до закону про скасування мораторію 
на продаж землі щодо фермерських господарств. 

2.  Підготовлено к.ю.н., доц. Лісовою Т.В.  спільно із д.ю.н., проф., М. В. 
Шульгою відповідь на запит НАБУ щодо способів оцінки матеріальних збитків у разі 
забудови земельних ділянок рекреаційного призначення багатоквартирними жилими 
будинками. 

3. Відповіді на запити Верхового Суду, Вищих спеціалізованих судів України 
к.ю.н., доц. Гордєєв В.І. та д.ю.н., проф. Шульга М.В. підготували: 

           -  Науковий висновок щодо  застосування норм права  про визначення 
особи, якій належить право постійного   користування земельною ділянкою для 
ведення фермерського господарства- на запит Науково-консультативної ради при 
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Верховному Суді від 21 грудня 2019 року №132/27-19 у справі №922/989/18 (ВП ВС 
суддя Уркевич В.Ю.)- січень 2020. ( спільно проф. Шульга М.В.) 

 
         -  Науковий висновок щодо застосування статті 120 Земельного кодексу 

України в редакції, що діяла до 2004 року, відносно переходу користування (власності) 
на земельну ділянку у разі набуття права власності на об’єкт нерухомості. - на запит 
Науково-консультативної ради при Верховному Суді від 20 грудня 2019 року у справі 
№689/26/17  

(ВС суддя Гулько Б.І.) – січень 2020. ( спільно проф. Шульга М.В.)    
 
        - Науковий висновок щодо застосування положень статті 1225 Цивільного 

кодексу України відносно переходу права власності на земельну ділянку у разі набуття 
права власності на індивідуальний житловий будинок - на запит Науково-
консультативної ради при Верховному Суді від 12 лютого 2020 року № 93/0/26-20 у 
справі №675/2372/16-ц у (ВС суддя Гулько Б.І.)  . - лютий 2020( спільно проф. Шульга 
М.В.) 

 
        - Висновок щодо застосування аналогії закону, аналогії права у земельних 

правовідносинах - на звернення директора КП Харківпарксервіс» Мандрікова Д.І.  від 
05.03.2020 р. Вх. № 126-01-439 - березень 2020. 

Відповіді на запитиКонституційного Суду України: 
3. Було підготовлено к.ю.н., доц. Лісовою Т.В.  спільно із д.ю.н., проф., 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.,  

4. к.ю.н., доц. Д. В. Санніков спільно із д.ю.н., проф., М. В. Шульгою 
приймали участь у підготовці експертного висновку на запит Конституційного Суду 
України щодо тлумачення положень Конституції України (ст. ст. 13,14). 

 
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.  

Наукові керівники аспірантів та здобувачів: 
д.ю.н., завідувач кафедри Шульга М.В. 
к.ю.н., доцент Гордєєв В.І. 
к.ю.е.,доцент Шарапова С.В. 
к.ю.н., доцент Санніков Д.В. 
 
У 2020 році захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право: 
1) Чирик Алена Олегівна на тему: «Спільна часткова власність на земельну ділянку 

за земельним законодавством України», науковий керівник – доктор юридичних 
наук, професор Шульга М.В. 
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2) Чепак Антон Олександрович «Правові засади використання та охорони водо 
покритих земельних ділянок для риборозведення», науковий керівник – 
кандидат юридичних наук, доцент Гордєєв В.І. 
 
У 2020 році не були представлені до захисту докторські дисертації за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право 

  
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 – «3» 
Докторські дисертації –«2» 
 

Проф. Статівка А.М.виступав офіційним опонентом по докторській дисертації за 
спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право»: 

1) Григор’євої Христини Антонівни «Концептуальні засади правового 
регулювання державної підтримки сільського господарства в Україні.». (докторська 
дисертація). 

 
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) Дейнега М.А. «Предмет і системв природоресурсного права» (докторська 
дисертація). 

2) Щербяк Ю.В. «Правові форми переходу права власності на земельні 
ділянки»(кандидатська дисертація). 
 

 
 5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські. 

Кандидатські дисертації – «3» 
Докторські дисертації –«3» 

Проф Шульга М.В. підготував відгуки на автореферати: 
1) Підготував відгук на автореферат дисертації Ріпенко А.І. на тему 

«Концептуально-правові засади використання земель для містобудівних 
потреб», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.06 (2020р.) (докторська дисертація). 

 
Проф. Статівка А.М. підготував відгуки на автореферати: 
1) Пустовій Олександр Юрійович «Адміністративно-правовий статус органів 

державного управління в галузі якості та безпечності сільськогосподарської 
продукції» (кандидатська дисертація); 

2) Чепак Антон Олександрович «Правові засади використання та охорони водо 
покритих земельних ділянок для риборозведення»(кандидатська дисертація); 

3)Найда Данило Іванович «Правовий режим штучно створених ділянок на землях 
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водного фонду в Україні». (кандидатська дисертація). 
Доц. Корнієнко Г. С. підготувала відгуки на автореферат:  
1) Григор’євої  Х.А. тема: «Концептуальні засади правового регулювання державної 

підтримки сільського господарства в Україні». (докторська дисертація). 

Доц. Курман Т.В. підготувала відгуки на автореферати:  
1) Дейнеги Марини Андріївни на тему «Предмет і система природоресурсного 

права» (2020 р.) (докторська дисертація). 
1) Брала участь у рецензуванні дисертації Лісової Т.В. на тему «Теоретичні 

проблеми правового забезпечення відновлення земель», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 (2020р.)  

доц. Туєва О. М.підготоивларецензування  рукопису монографії Лісової Т.В. 
“Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми.” 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
12.00.06 (2020р.) 

 
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 2020 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. Чирик 
А.О., ас. Покальчук М. Ю., доц. 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.  

Також доц. Корнієнко Г.С. є співкерівником наукового студентського гуртка 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції. 

 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно – 

43/7,2 рук. арк.  
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами – 18/5,4 
 

8. Співробітництво з редакційними колегіями журналів та збірників 
8.1. Викладачі які є членами редакційних колегій: 
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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.,Екологічного віснику. – м. Киїів. 

 
К.ю.н., доц. Санніков Д.В. є членом редакційних колегій видань: «Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна 
теорія та право». 

 
 

9. нагороди, відзнаки, премії, стипендії, які отримали науковці кафедри 

 

1. Доц. Туєва О.М. нагороджена як член колективу авторів дипломом за 2 місце у 
Конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-практичне видання у 
номінації “Господарське право; господарсько-процесуальне право; аграрне 
право” за монографію “Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: 
правові засади ведення”/  за заг. ред. проф. М.В. Шульги.- Харків: Юрайт, 
2020р.-208с. 

2. Доц. Курман Т.В. нагороджена - грамотою Харківської обласної ради за 
вагомий особистий внесок у становлення правової держави, зміцнення 
законності та правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, 
сумлінну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди професійного 
свята – Дня юриста (2020 р.). 

- як член колективу авторів дипломом за 2 місце у Конкурсі імені Святого 
Володимира на краще науково-практичне видання у номінації «Господарське 
право; господарсько-процесуальне право; аграрне право» за монографію 
«Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади 
ведення» / за заг. ред. В.М. Шульги. Х.: Юрайт, 2020. 308 с. (2020 р.). 

3. ас. Чирик А.О. отримала диплом за 3 місце у Конкурсі імені Святого 
Володимира (м. Хмельницький, 2020). 

4. ас. Кульчій І. М. нагороджена Подякою Служби Безпеки України. 

5. доц. Ігнатенко І.В. отримала Подяку 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. 

6. ас. Савельєва О.М. - Молода людина року – 2020 Індустріального району м. 
Харкова у номінації «Наукова діяльність». 
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10. Інформація щодо діяльності кафедри 

1. Доц. Т.В. Лісова взяла участь у науково-педагогічному стажуванні в 
Європейському університеті Віадріна у Франкфурт-на-Одері (Федеративна 
Республіка Німеччина) в рамках міжнародного проєкту 
Scientificandpedagogicinternship 
«Modernapproachestotheorganizationoftheeducationalprocessforlawstudents». 

2. Доц. С.В. Шарапова взяла участь у науково-педагогічному стажуванні в 
Європейському університеті Віадріна у Франкфурт-на-Одері (Федеративна 
Республіка Німеччина) в рамках міжнародного проєкту 
Scientificandpedagogicinternship 
«Modernapproachestotheorganizationoftheeducationalprocessforlawstudents». 

3. Ас. Ю.Ю. Бакай Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні методи 
організації освітнього процесу для здобувачів юридичної освіти в Україні та 
країнах ЄС» в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) за 
фахом «Юридичні науки», 20 січня – 28 лютого 2020 р.; 

4. Ас. Ю.Ю. Бакай Міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних 
і науково-педагогічних працівників на тему «New and innovative teaching 
methods» на базі Економічного Університету у м. Краків, Польща, 9-29 травня 
2020 р.. 

 
 

Звіт обговорено і затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 5 від «20» листопада 2020 р. 

 
 

д.ю.н., проф., 
завідувач кафедри 
земельного та аграрного права                                      М. В. Шульга 

 
 

старший лаборант                                                           О. О. Браславець 
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