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1. Ігнатенко Ірина Володимирівна 

2. кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права 
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4. «Правове регулювання здійснення та захисту прав на землі для органічного 

землеробства» (4,5 д.а.). 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.). 

 

Навчальний посібник: 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / Д. В. Санніков, М.В. 

Шульга, В.І.Гордєєв та ін. Харків: Право, 2021. 376 с. 

 

Статті: 

Ignatenko I. Legal problems of rational use and protection of agricultural land in 

Ukraine / Fedchyshyn D., Shulga M., Danilik D.  Juscticia. 2021. Vol. 26. № 40. 

Ігнатенко І. В. Перспективи розвитку органічного сільського господарства 

України у процесі інтеграції в ЄС. Правова позиція. 2021.  № 3(32). С. 70-74. 

Ігнатенко І. В. Правові аспекти розвитку органічного сільського господарства: 

світові тенденції, проблеми і перспективи. Приватне та публічне право. 2021. № 3. 

С. 38-43. 

Ігнатенко І. В. Органічне виробництво продукції аквакультури в Україні: 

особливості та перспективи / Д. В. Федчишин.  Право і суспільство. 2021. № 6. 

 

Тези: 

Ignatenko I. Formation of the market of organic products: world experience and 

prospects in Ukraine. International scientific and practical conference «European 

potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice»: 

conference proceedings (February 26-27) Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija 

Publishing». 2021. Р. 129-131. 

Ігнатенко І. В. Правові питання екологізації землеробства. Актуальні питання 

стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року: матер. 

«круглого столу» (м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та 

М. В. Шульги; М-во освіти і науки; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2021. С. 196-199. 

Ігнатенко І. В. Деякі питання удосконалення управління у сфері органічного 

землеробства. Органічне виробництво: право і бізнес : матер. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.) / за заг. ред. О. Г. Бондаря та Д. В. Федчишина. 

Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 58-61. 

Ігнатенко І. В. Деякі правові питання планування використання земель. 

Всеукр. наук. конф. «П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем 

аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 
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енергетики» (м. Одеса 10-13 червня 2021 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, 

Х.А. Григор’єва. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 161-163. 

Ігнатенко І. В. Аналіз комплексного плану просторового розвитку території з 

точки зору захисту прав інвесторів. Актуальні проблеми земельного, аграрного, 

екологічного та природоресурсного права: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

10 грудня 2021 р.) 

Ігнатенко І. В. Використання водних біоресурсів в Україні: деякі проблеми 

практики / Д. В. Федчишин. На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного 

кодексу України: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 листопада 2021 р.) 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 

Одним з напрямків поліпшення родючості ґрунтів і зниження негативних 

екологічних наслідків є впровадження органічних методів та прийомів вирощування 

сільськогосподарських культур. Проаналізовано позитивні наслідків розвитку 

альтернативного сільського господарства у вигляді економічних, соціальних, 

екологічних переваг. Розглянуто сучасний стан світового ринку органічної 

продукції. Проведено аналіз основних показників країн-лідерів з виробництва та 

реалізації органічної продукції. Розглянуто різні моделі ринку органічної продукції 

на прикладі США, Японії, Китаю, Австралії, Індії, Аргентини, Бразилії, ряду країн 

ЄС. Зроблено висновок, що для того, щоб український ринок органічної продукції 

не загинув, ледь почавши функціонувати, він потребує формування і реалізації 

національної моделі управління, яка буде враховувати як інтереси розвитку 

внутрішнього ринку, так і інтереси експорту органічної продукції. 

Досліджено три основні міжнародні системи документів щодо органічного 

виробництва: керівні положення комісії Codex Alimentarius, базисні стандарти IFOAM 

(IBS) і Регламенти ЄС. Зроблено висновок про те, що вимоги, які містяться в цих 

документах щодо правил виробництва органічної продукції, її переробки, маркування, 

організації контролю, торгівлі мають бути максимально відтворені у національному 

законодавстві. Крім того, розглянуті  приватні добровільні стандартів безпеки та якості, 

якими керуються глобальні виробники і трейдери продуктів харчування: 

GLOBALG.A.P., FSSC, BRC, IFS Food Standard, ISO. Удосконалення законодавства і 

структури сертифікуючих та наглядових організацій, складання програми фінансової, 

інформаційної та маркетингової підтримки вітчизняних виробників органічної продукції 

− це ті заходи, без яких розвиток вітчизняного ринку органічної продукції в умовах 

жорсткої міжнародної конкуренції п  рактично неможливий. Основні засади органічного 

виробництва в Україні мають бути максимально наближеними до законодавства ЄС. 

Принципове значення мають екологізація сільськогосподарської діяльності, 

дотримання суб’єктами аграрного виробництва норм і вимог земельного та екологічного 

законодавства. Проаналізовано сучасний стан використання земель 

сільськогосподарського призначення та надані пропозиції з підвищення ефективності 

використання цих земель. Зроблено висновок про необхідність застосування інших 

підходів до моніторингу та використання більш широкого комплексу показників, які 

свідчать про якісний стан і ґрунтовій родючості сільськогосподарських земель. 

Акцентовано увагу на необхідність прийняття «Порядку оцінки придатності земель 

(ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини 
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Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної 

продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур». 

Розвиток органічного землеробства в Україні стримується відсутністю належної 

нормативно-правової бази, недостатньою підтримкою з боку державних органів, 

низькою поінформованістю споживачів і потенційних виробників і т.п. З метою 

обґрунтування напрямків розвитку сільського господарства, орієнтованого на 

виробництво органічної продукції виявлено чинникі, які будуть сприяти розвитку ринку 

органічної продукції на наступних рівнях: державному, регіональному і рівні 

сільськогосподарської організації. Так, екологізація систем землекористування 

потенційно можлива тільки шляхом створення спеціалізованих сільськогосподарських 

організацій, які виробляють продукцію з повним виключенням засобів хімізації 

відповідно до міжнародних стандартів екологічного сільськогосподарського 

виробництва. Формування спеціалізованих агроекогосподарств і їх інтеграційних 

об’єднань виступить передумовою до формування вітчизняного ринку органічних 

продуктів і підвищення конкурентоспроможності українського органічного 

продовольства на міжнародних ринках екологічних продуктів. 

Визначальними факторами розвитку сільського господарства в напрямку 

виробництва органічної продукції на рівні сільськогосподарської організації 

виступатимуть: вибір напрямку переходу до виробництва органічної продукції з 

урахуванням наявних ресурсів виробництва і попиту на органічну продукцію; 

відтворення земельних ресурсів за допомогою залучення земель які не 

використовуються в сільськогосподарському обігу, відновлення ґрунтової родючості і 

перехід до екологізації землекористування; підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва за рахунок більш високої ціни реалізації органічної 

продукції; входження організації в структуру зонального агроекокластера. 

При формуванні ж методологічного підходу до розвитку системи земельних 

відносин в напрямку сільськогосподарського виробництва органічної продукції на 

регіональному рівні є реальна можливість внаслідок нерівномірності факторів природно-

економічних середовища привнести важливі корективи в земельні відносини. 

Наприклад, з метою створення сприятливих умов для розвитку виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції в областях необхідно розробити і прийняти цільову 

програму «Впровадження біологічної системи землеробства на території області до 2030 

р.», затвердити Кодекс сумлінного землекористувача. 

Далі слід розробити Концепцію розвитку органічного сільського господарства, 

засновану на соціальній і екологічної значимості органічних методів господарювання. 

Внаслідок цього на державному рівні будуть визначені чіткі стратегічні і тактичні цілі 

планомірного розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво 

органічної продукції, обґрунтовані конкретні способи досягнення даних цільових 

орієнтирів, чітко визначені заходи державної підтримки, і позначена послідовність 

етапів реформування системи земельних відносин заснована на органічних орієнтирах 

розвитку. 

Концентрація земельних, матеріальних, фінансових, трудових ресурсів в напрямку 

розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції, 

не тільки відкриває можливості збільшення виробництва вітчизняних органічних 

продуктів, але і дозволяє знизити залежність від імпорту, а також буде сприяти 
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підвищенню якості та екологічної безпеки продукції, розвитку процесів 

диверсифікації сільського господарства і супутніх галузей АПК. 

 

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

5.1. − 

5.2. − 

5.3. − 

5.4. − 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. − 
6.2. − 

6.3. − 

6.4. Лекція на тему: «Актуальні проблеми вирішення питань у земельній сфері, 

плануванні та забудові територій» у сертифікаційній програмі «Юрист у сфері 

місцевого самоврядування».  

 

7. − 

 

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

проведення). 

 

International scientific and practical conference «European potential for the 

development of legal science, legislation and law enforcement practice»: conference 

proceedings (February 26-27, Wloclawek, Republic of Poland, 2021). 

Ринок землі: практика застосування законодавства: наук.-практ. конф.  

(м. Харків, 2 квітня 2021 р.). 

Підтримка реформи Держгеокадастру агробізнесом та сільськими 

громадами України: круглий стіл  (zoom,  23 квітня 2021 р.). 

Ринок землі: готовність держави та агросектору до повноцінного старту: 

круглий стіл (zoom, 20 травня 2021 р.). 

Актуальні питання стратегії державної екологічної політики України на 

період до 2030 року: круглий стіл (м. Харків, 21 травня 2021 р.). 

Органічне виробництво: право і бізнес : наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17 

червня 2021 р.). 

П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, 

екологічного, природоресурсного права та альтернативної енергетики: всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса 10-13 червня 2021 р.). 

Аквакультура та рибальство 2021: виклики та перспективи: конф. (м. Харків, 

26 серпня 2021).  

Харківській міжнародний юридичний форум (м. Харків, 22-23 вересня 2021 р.). 

Summer Field School on «Mountain ecosystems and resource management» (19-28 

September, 2021). 

Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 грудня 2021 р.). 
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На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу України: 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 листопада 2021 р.) 

 

9. 9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

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

 

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права / Д. В. Санніков, М.В. 

Шульга, В.І.Гордєєв та ін. Харків: Право, 2021. 376 с. (1,7 д.а.) 

Ignatenko I. Legal problems of rational use and protection of agricultural land in 

Ukraine / Fedchyshyn D., Shulga M., Danilik D.  Juscticia. 2021. Vol. 26. № 40. (0,5 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Перспективи розвитку органічного сільського господарства 

України у процесі інтеграції в ЄС. Правова позиція. 2021.  № 3(32). С. 70-74. (0,5 

д.а.) 

Ігнатенко І. В. Правові аспекти розвитку органічного сільського господарства: 

світові тенденції, проблеми і перспективи. Приватне та публічне право. 2021. № 3. 

С. 38-43. (0,5 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Органічне виробництво продукції аквакультури в Україні: 

особливості та перспективи / Д. В. Федчишин.  Право і суспільство. 2021. № 6. (0,3 

д.а.) 

Ignatenko I. Formation of the market of organic products: world experience and 

prospects in Ukraine. International scientific and practical conference «European 

potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice»: 

conference proceedings (February 26-27) Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija 

Publishing». 2021. Р. 129-131. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Правові питання екологізації землеробства. Актуальні питання 

стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року: матер. 

«круглого столу» (м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та 

М. В. Шульги; М-во освіти і науки; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2021. С. 196-199. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Деякі питання удосконалення управління у сфері органічного 

землеробства. Органічне виробництво: право і бізнес : матер. наук.-практ. конф. (м. 

Запоріжжя, 17 червня 2021 р.) / за заг. ред. О. Г. Бондаря та Д. В. Федчишина. 

Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 58-61. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Деякі правові питання планування використання земель. 

Всеукр. наук. конф. «П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем 

аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики» (м. Одеса 10-13 червня 2021 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, 

Х.А. Григор’єва. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 161-163. (0,2 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Аналіз комплексного плану просторового розвитку території з 

точки зору захисту прав інвесторів. Актуальні проблеми земельного, аграрного, 

екологічного та природоресурсного права: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 

грудня 2021 р.) (0,1 д.а.) 

Ігнатенко І. В. Використання водних біоресурсів в Україні: деякі проблеми 

практики / Д. В. Федчишин. На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного 

кодексу України: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 листопада 2021 р.). (0,1 д.а.) 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

 

Ignatenko I. Legal problems of rational use and protection of agricultural land in 

Ukraine / Fedchyshyn D., Shulga M., Danilik D.  Juscticia. 2021. Vol. 26. № 40. Web of 

science. 

 

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

базах даних. 

 

Ігнатенко І. В. Перспективи розвитку органічного сільського господарства 

України у процесі інтеграції в ЄС. Правова позиція. 2021.  № 3(32). С. 70-74. (Index 

Copernicus International, Google Scholar) 

Ігнатенко І. В. Правові аспекти розвитку органічного сільського господарства: 

світові тенденції, проблеми і перспективи. Приватне та публічне право. 2021. № 3. 

С. 38-43. (Index Copernicus International, Google Scholar) 

Ігнатенко І. В. Органічне виробництво продукції аквакультури в Україні: 

особливості та перспективи / Д. В. Федчишин.  Право і суспільство. 2021. № 6. 

(Index Copernicus International, Google Scholar) 

 

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

 

          Ius Humani. Law Journal. 

 

11. −  

12. −  

13. − 

14. − 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 

Grassroots Institute (Montreal, Canada) у проєкті Summer Field School on 

«Mountain ecosystems and resource management» (19-28 September, 2021). Сертифікат 

№ FScMER/2021/DEL/76. 

Participated in international webinar «Innovative methods learning with using zoom 

and moodle platforms» (31 May-07 June 2021, Lublin, Republic of Poland). 45 годин - 

1,5 кредити ECTS. Сертифікат № 6303/2021. 

International advanced training (webinar) «Innovative forms of modern education 

with the use of Microsoft teams and office 365 platforms» (23-30 august 2021, Lublin, 

Republic of Poland). 45 годин - 1,5 кредити ECTS. Сертифікат № 7732/2021. 

International scientific and practical conference «European potential for the 

development of legal science, legislation and law enforcement practice» (26-27 February 

2021, Wloclawek, Republic of Poland). 15 годин - 0,5 кредита ECTS. Сертифікат № 

LC-262723-KSW. 

 

16. −  
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17. −  

18. − 

 

к.ю.н., доцент кафедри  

земельного та аграрного права                                      І. В. Ігнатенко 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № 8 від 26.11.2021р. 

 

 

Лаборант                                                                               Б. О. Бухтатий 
 

 


