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Наукові статті: 3 (1,5 друк. арк.) 

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

Навчальний посібник: 1 (особистий внесок – 1,5 друк. арк.) 

 

Всього: 4 друк. арк. 
 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР: 

 

 

СТАТТI: 

 

Лісова Т.В. Деякі питання збереження земель України як основного національного 

багатства. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 111– 118. (0,5 друк. арк.).  

 

Лісова Т.В. Ідея біосфероцентризму як основа методології дослідження правового 

забезпечення відновлення земель. Право і суспільство. 2021. № 3. С. 74 – 80. (0,5 друк. 

арк.).  

 

Лісова Т.В. Деякі актуальні питання правового забезпечення відновлення земель. 

Актуальні проблеми держави і права / Голов. ред. В.І. Чанишева. Одеса: Видав. дім 

«Гельветика». 2021. Вип. 90. С. 94 – 103. (0,5 друк. арк.).  

 

 

ТЕЗИ: 

 

Лісова Т. В. До питання про охорону й відновлення земель як основного національного 

багатства. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: 

здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської 

дистанційної наук.-практ. конф. до 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 

березня 2021 р.). Київ: Освіта України, 2021. С. 68 – 71. (0,2 друк. арк.). 

 

Лісова Т.В. Відновлення земель: окремі проблеми правового забезпечення. П’яте зібрання 

фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики: збірник матер. (м. Одеса, 10 – 13 

червня, 2021 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 187 – 190. (0,2 друк. арк.). 
 

Лісова Т.В. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року як основа подолання деградації земель. Актуальні питання стратегії 
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державної екологічної політики України на період до 2030 року: збірник матер. 

«круглого столу» (м. Харків, 21 травня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 225 – 229. (0,2 

друк. арк.). 

 

Лісова Т.В. До питання про виникнення правовідносин щодо відновлення земель. 

Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези доповідей II Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 р.). Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 77 – 80. (0,2 друк. 

арк.). 

 

Лісова Т.В. До питання про відновлення родючості ґрунтів як чинника ведення 

органічного землеробства. Органічне виробництво: право і бізнес: матеріали наук.-практ. 

конф. (м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). Запоріжжя: Видав. дім «Гельветика». 2021. С. 83 – 

87. (0,2 друк. арк.). 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: Посібник для підготовки до іспиту із земельного права 

[Д.В. Санніков, М.В. Шульга, В.І. Гордєєв та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 150 – 184. (1,5 

друк. арк.). 

 

4.2. Проведено дослідження теоретичних питань правового забезпечення збереження 

земель в цілому та його окремої форми – відновлення земель зокрема, розроблено науково 

обґрунтовані пропозиції вдосконалення законодавства у зазначеній сфері.  

 

5. Участь у розробці законопроектів та інших нормативних актів. 

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

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

нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 

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

6.: Зв’язок з практикою: 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 

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

готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного та 

Конституційного Суду України не приймалася. 

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

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

самоврядування, організацій та громадян не здійснювалася.   

 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. «Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: 

здобутки та перспективи розвитку в Україні»: наук.-практ. конф. (м. Київ, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 12 березня 2021 р.); «П’яте зібрання 

фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики» (м. Одеса, Національний 

університет «Одеська юридична академія», 10 – 13 черв. 2021 р.); «Актуальні питання 

стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року»: круглий стіл. (м. 
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Харків, Національний юридичний  університет імені Ярослава Мудрого, 21 травня 

2021 р.); «Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення»: II Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, 23 – 24 квітня 2021 р.); 

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

національний університет, 17 червня 2021 р.). 

 

9.  

 

СТАТТІ: 

 

Лісова Т.В. Деякі питання збереження земель України як основного національного 

багатства. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 111– 118. (0,5 друк. арк.).  

 

Лісова Т.В. Ідея біосфероцентризму як основа методології дослідження правового 

забезпечення відновлення земель. Право і суспільство. 2021. № 3. С. 74 – 80. (0,5 друк. 

арк.).  

 

Лісова Т.В. Деякі актуальні питання правового забезпечення відновлення земель. 

Актуальні проблеми держави і права / Голов. ред. В.І. Чанишева. Одеса: Видав. дім 

«Гельветика». 2021. Вип. 90. С. 94 – 103. (0,5 друк. арк.).  

 

ТЕЗИ: 

 

Лісова Т. В. До питання про охорону й відновлення земель як основного національного 

багатства. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: 

здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської 

дистанційної наук.-практ. конф. до 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 

березня 2021 р.). Київ: Освіта України, 2021. С. 68 – 71. (0,2 друк. арк.). 

 

Лісова Т.В. Відновлення земель: окремі проблеми правового забезпечення. П’яте зібрання 

фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики: збірник матер. (м. Одеса, 10 – 13 

червня, 2021 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 187 – 190. (0,2 друк. арк.). 
 

Лісова Т.В. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року як основа подолання деградації земель. Актуальні питання стратегії 

державної екологічної політики України на період до 2030 року: збірник матер. «круглого 

столу» (м. Харків, 21 травня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 225 – 229. (0,2 друк. арк.). 

 

Лісова Т.В. До питання про виникнення правовідносин щодо відновлення земель. 

Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези доповідей II Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 р.). Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 77 – 80. (0,2 друк. 

арк.). 

 

Лісова Т.В. До питання про відновлення родючості ґрунтів як чинника ведення 

органічного землеробства. Органічне виробництво: право і бізнес: матеріали наук.-практ. 

конф. (м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.). Запоріжжя: Видав. дім «Гельветика». 2021. С. 83 – 

87. (0,2 друк. арк.). 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: Посібник для підготовки до іспиту із земельного 

права [Д.В. Санніков, М.В. Шульга, В.І. Гордєєв та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 150 – 184. 

(1,5 друк. арк.). 

 

   9.1. За звітний період статтей у виданнях, що входять до наукометричних баз Web of 

Science та Scopus, не було надруковано. 

 

   9.2. Лісова Т.В. Деякі питання збереження земель України як основного національного 

багатства. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 111– 118. (0,5 друк. арк.). («Index Copernicus 

International» Республіка Польща). 

 

Лісова Т.В. Ідея біосфероцентризму як основа методології дослідження правового 

забезпечення відновлення земель. Право і суспільство. 2021. № 3. С. 74 – 80. (0,5 друк. 

арк.). («Index Copernicus International» Республіка Польща). 

 

Лісова Т.В. Деякі актуальні питання правового забезпечення відновлення земель. 

Актуальні проблеми держави і права / Голов. ред. В.І. Чанишева. Одеса: Видав. дім 

«Гельветика». 2021. Вип. 90. С. 94 – 103. (0,5 друк. арк.). («Index Copernicus International» 

Республіка Польща). 

10. Не є членом редакційної колегії. 

11. Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Було підготовлено відгук на автореферат на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук: Федчишин Д. В. Теоретичні засади реалізації та захисту земельних прав в 

Україні: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.06 / Харків. Національний юридичний  

університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2021. 40 c. 

14.У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

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

Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) «Сучасні європейські методи організації 

освітнього процесу для здобувачів юридичної освіти». 

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

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

18. У звітному році нагороджена Дипломом за I місце у Конкурсі імені Святого 

Володимира на краще науково-практичне видання у номінації «Земельне право; екологічне 

право; природноресурсове право; право екологічної безпеки» за монографію «Правове 

забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми». 

 

Доктор юридичних наук, 

доцент кафедри земельного та аграрного права                                   Т. В. Лісова                                                                  

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

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

Лаборант                                                                                                        Б.О. Бухтатий 

 


