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1. Статівка Анатолій Миколайович 

 

2. Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

3. «Правові засоби екологозбалансованого сільськогосподарського виробництва». 

 

4. «Правові засоби екологізації аграрного виробництва». Виконана в повному обсязі. 

2,35 друк. арк.; 

 
4.1. Форма впровадження виконаної теми НДР: 

1) наукова стаття «Participation of legal entities of public law in contractual relations» - 0,75 

друк. арк.; 2) тези наукової доповіді «Правові засади кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників в умовах запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення» - 0,25 друк. арк.; 3) тези наукової доповіді 

«Правові засади використання генетично-модифікованих організмів в контексті вимог 

законодавства ЄС» - 0,25 друк. арк.; 4) тези наукової доповіді «Екологічна політика в 

сільському господарстві як складова стратегії державної екологічної політики України.» 

- 0,25 друк. арк.; 5) тези наукової доповіді «Про деякі тенденції організації структури 

сільського виробництва в сучасних умовах» - 0,25 друк. арк.; 6) тези наукової доповіді 

«Деякі організаційно-правові питання органічного виробництва в сільському 

господарстві» - 0,25 друк. арк. 

 
4.2. Наукова новизна полягає у визначенні правових ознак, поняття, принципів 

екологозбалансованого сільськогосподарського виробництва. 

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

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

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

нормативно-правових актів - не здійснював. 

5.3. Роботу консультантом комітетів Верховної Ради України - не виконував. 

5.4. Роботу консультантом інших вищих та державних органів влади - не виконував. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень - не здійснював. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів - не виконував. 

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

спеціалізованих судів України та їх рецензування - не приймав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснював. 

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

самоврядування, організацій та громадян - не здійснював.  

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. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція до 10-річчя 

створення однойменних кафедр «Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право 

соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 12 березня 2021 р.; 

8.2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі процеси в 

Україні: реалії сьогодення», Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, 23-

24 квітня 2021 р.; 

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

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

8.4. 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.; 

8.5. Науково-практична конференція «Органічне виробництво: право і бізнес», м. 

Запоріжжя, 17 червня 2021 р.; 

8.6. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

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

2021 р. 

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

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  
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б) Д 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

12. Був опонентом по докторській дисертації Карпінської Н.В.  «Концептуально-правові 

засади застосування санітарних та фітосанітарних заходів у сільському господарстві 

України в контексті вимог СОТ та ЄС», захист відбувся 17 вересня 2021 року на засіданні 

спеціалізованої ради Д 41.086.04 Національного Університету «Одеська юридична 

академія». 

13. Не надавав. 

14. Не був у звітному році лауреатом/стипендіатом. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснював. 

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

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

18. Не отримував. 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права, 

 протокол № 8 від 26.11.2021 року. 
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