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1. Кондратенко Дар’я Юріївна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи не планувалась. 

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

обліку земель» (12,62 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 1) захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук «Правові засади обліку земель» 10,5 друк. арк.; 2) 

наукова стаття «Organizational and legal aspects of land market: foreign experience for 

Ukraine» – 0,71 друк. арк.; 3)  наукова стаття «Сучасний стан правового забезпечення 

інвестування в агроінноваційний сектор України» - 0,71 друк. арк; 4) тези наукової 

доповіді «Правові аспекти обліку земель у контексті екологічної політики України» - 0,25 

друк. арк.; 5) тези наукової доповіді «Про деякі правові проблеми визначення кількості та 

якості земель в Україні: Актуальність впровадження 3D кадастру» - 0,25 друк. арк.; 6) 

тези наукової доповіді «Сучасний стан правового забезпечення обліку земель в Україні» - 

0,20 друк. арк. 

  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

За сучасних умов завершення земельної реформи важливого значення набуває 

інформація щодо природного, правового й господарського стану земель України як 

основного національного багатства Українського народу. Відповідні відомості про землю 

необхідні для подальшого регулювання земельних відносин, забезпечення раціонального 

використання, відновлення й охорони земель, визначення розміру плати за землю та її 

цінності у складі природних ресурсів, контролю за використанням та охороною земель, 

економічного й екологічного обґрунтування бізнес-планів і проєктів землеустрою. 

Отримання таких відомостей пов’язується безпосередньо з проведенням обліку кількості 

та якості земель, правовому унормуванню якого присвячена лише одна стаття чинного 

Земельного кодексу України (далі – ЗК України).   

Стратегією державної екологічної політики України на період до 2030 р. на облік 

земель покладено завдання забезпечення виявлення, реєстрації, узагальнення, зберігання, 

оброблення й підготовки належної інформації щодо стану всіх земель.   

Актуалізація дослідження правових засад обліку земель зумовлена тим, що на сьогодні 

залишається нагальною проблема доктринального визначення правової природи обліку 

земель, місця правових норм щодо нього в системі земельного права України, правових 

форм його здійснення, сутності й особливостей відповідних правовідносин. Окремої уваги 

вимагає аналіз правового механізму забезпечення обліку земель, а також юридичної 

відповідальності в зазначеній сфері.  

Зазначена проблема ускладнюється деякими існуючими недоліками законодавчого 

регулювання окреслених питань, наявністю певних прогалин у чинному законодавстві, 

абстрактністю окремих правових конструкцій і нормативних приписів у сфері обліку 

земель. 

 

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

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

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

нормативно-правових актів - не здійснювала. 

5.3. Роботу консультантом комітетів Верховної Ради України - не виконувала. 
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5.4. Роботу консультантом інших вищих та державних органів влади - не виконувала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень - не здійснювала. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів - не виконувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування - не приймала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснювала. 

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

самоврядування, організацій та громадян - не здійснювала.  

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

проведення): 

8.1. Круглий стіл на тему «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року», м. Харків, 21 травня 2021 р.; 

8.2. Всеукраїнська науково-практична конференція «П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики», м. Одеса, 10-13 червн. 2021 

р.; 

8.3. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Земельне право: скасування мораторію як рушій розвитку», м. Харків, 22 вересня 2021 

р.; 

8.4. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Інноваційні стартапи в агробізнесі в умовах сталого розвитку», м. Харків, 23 вересня 

2021 р.; 

8.5. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «На сторожі 

земельного ладу: до 20-річчя земельного кодексу України», м. Київ, 26 листопада 2021 

р. 

 

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

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  

 

Статті: 

 

1. Кондратенко Д.Ю., Сучасний стан правового забезпечення інвестування в 

агроінноваційний сектор України // Юридичний науковий електронний журнал. 

№10. 30 листопада 2021 р. – 0,71 друк. арк; 

2. D.Kondratenko, S.Sharapova, T.Lisova, V.Bredikhina, Organizational and legal 

aspects of land market: foreign experience for Ukraine // Environment International 

Volume 158, November 2021,106898. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8197-8032 

(Scopus, Scopus Preview) - 0,71 друк. арк; 

Тези:  

 

1. Кондратенко Д.Ю., Правові аспекти обліку земель у контексті екологічної 

політики України // Актуальні питання стратегії державної екологічної політики 

України на період до 2030 року : матеріали «круглого столу» (Харків, 21 трав. 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, Каф. екол. права, Каф. 

земел. та аграр. Права – Харків : Право, 2021. – С.141-144 - 0,25 друк. арк. 

https://orcid.org/0000-0001-8197-8032
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2. Кондратенко Д.Ю.,  Про деякі правові проблеми визначення кількості та 

якості земель в Україні: Актуальність впровадження 3D кадастру // П’яте зібрання 
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природоресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. наук. 

конф. (м. Одеса, 10-13 червн. 2021 р.) /відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. 

–Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021.- 322 с. (С. 100-102) - 0,25 друк. арк. 

3. Кондратенко Д.Ю.,  Сучасний стан правового забезпечення обліку земель в 

Україні // Міжнародна науково-практична онлайн конференція «На сторожі 

земельного ладу: до 20-річчя земельного кодексу України» матер. Всеукр. наук. 
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9.1.  Scopus:   

1. D.Kondratenko, S.Sharapova, T.Lisova, V.Bredikhina, Organizational and legal aspects 

of land market: foreign experience for Ukraine // Environment International Volume 158, 

November 2021,106898. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8197-8032 (Scopus, 

Scopus Preview) - 0,71 друк. арк; 

 

10. Не є членом редакційної колегії якого-небудь видання.  

11. Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Не була. 

13. Не надавала. 

14. Не була у звітному році лауреатом/стипендіатом. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не здійснювала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не здійснювала. 

18. Не отримувала. 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права, 

 протокол № 8 від 26.11.2021 року. 

 

 

к.ю.н., асистент                                    ________________                              Д.Ю. 

Кондратенко           

                                                         

 

лаборант                                               ________________                              Б.О. Бухтатий  
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