ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
академіка АН ВО України
про наукову, педагогічну і громадську роботу

1. Рік звіту
2014
2. Прізвище, імя, по батькові
КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
3. Назва відділення, до якого входить
відділення права
4. Рік обрання академіком АН ВО України
2005
5. Академік (член-кореспондент) інших академій
1) академік Міжнародної Кадрової Академії
6. Місце роботи, посада
Національний університет біоресурсів і природокористування України:
- проректор з навчально-наукової роботи, правових та соціальних питань;
професор кафедри адміністративного та фінансового права
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
7. Виконано з наукових тем – 1
8. Опубліковано:
а) наукових монографій – 5:
1. Курило В.І., Славна О.В. Адміністративно-правові проблеми забезпечення
прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції:
монографія / В.І.Курило, О.В.Славна; за заг. ред. В.І.Курила. – К.: НУБіП
України, 2014. – 144 с.
2. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор
економіки України: організаційно-правовий аспект [текст]: монографія /
І.В.Арістова, В.І.Курило, О.Ю.Калугін / За заг. ред. Арістової І.В. – К: НУБіП
України, 2014. – 193 с.
3. Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження
господарської діяльності: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія /
В.І.Курило, Є.В.Фурманчук; за заг. ред. Курила В.І. – К.: НУБіП України, 2014.
– 187 с.
4. Проблеми адміністративно-правового регулювання земельних відносин в
Україні: монографія / В. І. Курило, О. П. Світличний, Т. С. Кичилюк, Ю. В. Чиж
[за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила та д.ю.н. О.П.Світличного]. – К.: НУБіП
України, 2014. – 568 с.
5. Василенко Л.П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади з
питань екології: монографія / Л.П. Василенко [за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І.
Курила]. – Ж.: Вид-во ФОП Євенок О.О., 2014. – 168 с.
б) статей - 3:
1. Курило В.І. Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій //
Економіка АПК. – № 2, – Київ, – 2014. – С. 87-92. (наук.метр.база)

2. Курило В.І. Адміністративно-правова охорона та захист у сфері аграрних
правовідносин // Адміністративне право. – № 1(7), – Київ, – 2014. – С. 133-139.
(наук.метр.база)
3. Volodymyr Kurylo, Vyacheslav Dogdanets, Liudmyla Kurylo. Land use of
frontier regions of Ukraine: Social and economic Patterns // Procedia – Social and
Behavioral Sciences 120 (2014) 157 – 166 / www.sciencedirect (наук.метр.база)
в) тез наукових конференцій – 2:
1. Курило В.И., Мачусский В.В. Правовое обеспечение открытой
инновационной деятельности в Украине: анализ и предложения / Актуальные
проблемы совершенствования законодательства в странах СНГ на
современном этапе: Материалы IV международной научно-практической
конференции (25 декабря 2013, г. Калуга). – Калуга: ИП Шилин И.В. (Изд-во
«Эйдос»), 2014. – 202 с.
2. Курило В.И., Мачусский В.В. Правовое регулирование открытых
инноваций: тенденции и перспективы // Экономическая безопасность субъектов
хозяйствования: теория и практика: сборник научных трудов. – Донецьк: Издво «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2014. – 412 с. – С. 171-173.
г) інше: отримано патентів - 1:
1) Пристрій для полювання в особливих умовах. Патент на корисну модель №
88992 від 10.04.2014 р. (Винахідники: Курило В.І., Большаков В.Н., Голуб
Ю.М., Тищенко В.М.,Новіков Р.І.).
9. Підготовлено 8 кандидатів юридичних наук:
1)
Кідалов Сергій Олександрович: Організаційно-правові засади
діяльності органів охорони, використання і відтворення водних
біоресурсів та регулювання рибальства (13.02.2014 р.)
2)
Семчик Олександр Віталійович: Механізм реалізації на землі
залізничного транспорту України (21.05.2014 р.) – 12.00.06
3)
Ільченко Олександр Васильович: Організаційно-правові засади
взаємодії органів внутрішніх справ та державної прикордонної
служби України в умовах євроінтеграції (21.05.2014 р.)
4)
Ткачова Тетяна Миколаївна: Адміністративно-правове регулювання
організації розгляду звернень громадян до ОВС України
(22.05.2014 р.)
5)
Юрченко
Валентина
Петрівна:
Адміністративно-правове
розмежування адміністративного судочинства від кримінального та
господарського (23.05.2014 р.)
6)
Петрушевська Олена Вікторівна: Гарантії захисту прав платників
податків в Україні в умовах євроінтеграції (13.06.2014 р.), НУДПС
України
7)
Петрова Ірина Григорівна: Адміністративна відповідальність
юридичних осіб у сфері охорони та використання природних ресурсів
(02.07.2014 р.)
8)
Гарварт Ганна Андріївна: Організаційно-правові засади державного
управління лісовим фондом України (16.10.2014 р.)
Рекомендовано до захисту – 3 кандидатських дисертацій

Готую 5 аспірантів та 3 докторантів за спеціальністю 12.00.07 –
адміністративне права та процес; фінансове право; інформаційне право
10. Опубліковано методичних посібників (рекомендацій з наукової діяльності)
–0
11. Участь у з’їздах, наукових конференціях та симпозіумах: у міжнародних – 0.
12. Члени ВАК, спецрад по захисту дисертацій
1) голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських
дисертацій по спец. 12.00.06 та 12.00.07 К 26.004.16 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
2) член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій
по спец. 12.00.07 Д 26.731.02 в Міжрегіональній академії управління
персоналом
13. Інші здобутки:
- Витупав офіційним опонентом по 1-й докторській та 4-х
кандидатських дисертаціях:
1. Лошицький Михайло Васильович «Теоретико-правові засади
адміністративно-поліцейської діяльності держави», 29.05.2014 р.,
НАВС
1.Азаров Юрій Юрійович «Організаційно-правові засади забезпечення
громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій», 01.2014 р., МАУП
2. Білецька Ганна Миколаївна «Правове регулювання плати за землю»,
2304.2014 р., НУДПС України
3. Ящук Кирило Володимирович «Адміністративна відповідальність за
правопорушення, що посягають на тваринний світ України», 21.05.2014
р., ЗНУ
4. Рєзнік Маргарита Миколаївна «Правове регулювання адміністративної
відповідальності посадових осіб за правопорушення в галузі
землекористування України», 21.05.2014 р.,ЗВУ «Україна»
- Член рад та колегій державного рівня:
- наукової ради з координації фундаментальних
досліджень НАН України;
- науково-технічної ради МінАПП України;
- експертної ради з права АК України;
– член вчених рад:
Вченої
ради
Національного
університету
природокористування України;
Ради заслужених вчених НУБіП України;

правових

біоресурсів

і

Вченої ради Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та
правознавства НУБіП України;
вченої ради НДІ правового регулювання майнових відносин НУБіП
України;
вченої ради юридичного факультету НУБіП України;
– член редколегій наукових видань:
–
Голова редакційної ради журналу «Princeton Journal of Scientific
Review» (Princeton Institute for Humanitarian and Environmental Studies, США).
– Заступник головного редактора Наукового Вісника Національного
університету біоресурсів і природокористування України: Серії
«Право»;
– Заступник головного редактора журналу «Землеустрій, кадастр і
моніторинг земель»;
– Заступник голови наукової ради журналу «Землевпорядний
вісник»;
– Член редколегії наукового видання «Наукові записки Академії наук
вищої освіти України»;
– Член редколегії Вісника Запорізького національного університету:
Збірник наукових статей. Юридичні науки;
– Член редколегії журналу «Земельне право України»;
– Член редакційної колегії журналу «Землеустрій і кадастр».
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
14. Кількість опублікованих підручників з навчального процесу – не
опубліковано
15. Кількість опублікованих монографій з педпроцесу – не опубліковано
16. Кількість опублікованих підручників, навчальних посібників з грифом МОН
–1
Фінансове право: навч. посіб. / В.І.Курило, З.П.Білошкурська,
С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, С.В.Слюсаренко, О.С.Яра. – Умань: ВПЦ «Візаві»
(Видавець «Сочінський»), 2014. – 775 с. (Гриф МОН)
17. Кількість опрацьованих і затверджених МОН України або іншими
галузевими міністерствами нових навчальних програм (автори, назви) - 0
18. Кількість опублікованих навчально-методичних посібників (назва, автори) –
0
ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ГРОМАДСЬКО-КОРИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Посада в АН ВО У, яку займає
віце-президент (секція суспільних
наук)
Публікації в наукових виданнях академії
не маю
Робота по сприянню АН ВО України:

- редагування, підготовка та виготовлення
телефонного довідника АН ВО України.

100

примірників

Інші форми діяльності:
- Член Міжнародної громадської організації «Українське козацтво» (з
1991 р.)
- Член Міжнародної поліцейської асоціації (з 2001 р.);
- Член комісії з охорони здоров’я та медицини Українського
Національного комітету Міжнародної торгової палати (з 2005 р.);
Отримані почесні звання, нагороди, відзнаки у звітному році:
- Подяка ректора Запорізького національного університету
Академік АН ВО України

В.І. Курило

