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Правові аспекти адаптації 
сільського господарства України до змін клімату

т. о. Коваленко
У статті проаналізовані приписи міжнародно-правових актів і законодавства України 

у сфері запобігання змінам клімату та адаптації сільського господарства до таких 
змін; виявлені істотні юридичні дефекти правового забезпечення адаптації сільського 

господарства України до змін клімату та запропоновані заходи для їх мінімізації.

Ключові слова: адаптація до змін клімату, зміни клімату,  
Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1997 року, клімат, 
Паризька угода ООН 2015 року, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 року, 

сільське господарство, сільськогосподарське виробництво.

Стаття надійшла до редакції: 30.06.2019.
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Legal аspects of аdaptation ofUkraine’s 
аgriculture to сlimateсhanges

т. о. Kovalenko
Ratified by Ukraine international legal acts in the sphere of prevention of climate changes 

(the UN Framework Convention on Climate Change 1992, Kyoto Protocol to the UN  
Framework Convention on Climate Change 1997, Paris Agreement 2015) oblige our state  

to develop and to implement effective measures to mitigate the effects of climate changes  
and to promote an adequate adaptation of agriculture to such changes. In Ukrainian legislation 

measures for adaptation of agriculture to climate change have not yet been developed. 
Sectoralplans of measures to adapt to climate changes, envisaged by the National Plan  

of Actions of Ukraine to Implement the Provisions of Kyoto Protocol to the UN Framework 
Convention on Climate Change 2005 (as revised in 2009), which were planned to be developed  

by December 2010, were not adopted. Currently, according to the Plan of Actions  
for Implementation of the Concept on the Implementation of State Policy in the Field  

of Climate Changes for the Period up to 2030, it is only planned to develop  
the Strategy for Adaptation to the Climate Change of Ukraine for the Period  
up to 2030 (2020) and the Recommendations on Adaptation of Agriculture  

to Climate Changes for the Period up to 2030 (2019-2020).
In the current agrarian and land legislation of Ukraine there are some legal mechanisms  

to maintainthe adaptation of agriculture to climate changes, provided by the legal normative  
acts in such fields: agricultural land protection (prescriptions about the optimal correlation  

of crops in crop rotation), organic agricultural production, agricultural risk insurance,  
state support of agricultural producers (exemption from the land tax of agricultural lands,  

that are in the temporary conservation or in the stage of agricultural development;  
farmlands, occupied with young gardens, berries and vineyards until they were brought to fruition.). 

However, their effectiveness is low due to the declarative nature of certain regulations,  
the existence of gaps and other defects of legal regulation.

Now in Ukraine no one normative legal act has been adopted, in which the measures  
for adaptation of agriculture to climate change and the peculiarities of state support  

of such measures were determined in a complex manner. This determines the necessity  
to intensify the development, approval and implementation of the Strategy for Adaptation  

to Climate Changes of Ukraine and Recommendations on Adaptation of Agriculture  
to Climate Changes, as well as inntidusing corresponding amendments to the current  

normative legal acts of agrarian and land legislation.

Keywords: adaptation to climate change, climate change, Kyoto Protocol  
to the United Nations Framework Convention on Climate Change 1997,  

climate, UN Paris agreement 2015, United Nations Framework Convention 
on Climate Change 1992, agriculture, agricultural production.
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нОрМАТИвнО-ПрАвОве вреГУЛЮвАннЯ ПрОЦеДУрИ  
рОЗПІЗнАвАннЯ ОБ’ЄКТІв КрИТИчнОЇ ІнФрАСТрУКТУрИ 

ЯК ЗАПОрУКА ОрГАнІЗАЦІЇ ЇХ еФеКТИвнОГО ЗАХИСТУ

о. п. єрменчук 
Автором вперше дається тлумачення змісту та суті «розпізнавання об’єктів  
критичної інфраструктури» та запропоновано процедуру його проведення.  

За результатами наукового аналізу встановлено, що існує доцільність створення 
відповідного розпорядчого акта Кабінету Міністрів України, де варто передбачити зміст  

і алгоритм дій з розпізнавання, як першочергового етапу у багаторівневому процесі 
захисту об’єктів критичної інфраструктури.  

Вважається, що зазначені заходи сприятимуть побудові у державі чіткої  
вертикальної та міжгалузевої системи захисту критичної інфраструктури. 

Ключові слова: критична інфраструктура, захист критичної інфраструктури, 
розпізнавання об’єктів критичної інфраструктури, національна безпека,  

нормативно-правове регулювання. 

Стаття надійшла до редакції: 20.06.2019.

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE OF RECOGNITION 
OF OBJECTS OF CRITICAL INFRASTRUCTURE AS A PROVISION  

FOR THE ORGANIZATION OF THEIR EFFICIENT PROTECTION

о. р. Yermenchuk 
 The author for the first time gives an interpretation of the content and essence  
of «recognition of objects of critical infrastructure» and proposed a procedure for  

its implementation. According to the results of the scientific analysis, it has been established  
that there is an expediency to create a relevant regulatory act of the Cabinet of Ministers  

of Ukraine, where it is necessary to provide the content and algorithm of recognition actions  
as the first stage in the multilevel process of protection of objects of critical infrastructure.

Provided suggestions on the formation of a critical infrastructure object recognition certificate.  
As a result of recognition, objects of the national infrastructure can be classified as critical.  

After that it is expedient to form the sector lists of objects of critical infrastructure  
and approve at the level of the Cabinet of Ministers of Ukraine the National list of objects  
of critical infrastructure. It is believed that these measures will promote the construction  
of a clear vertical and inter-sectoral critical infrastructure protection system in the state.

Keywords: сritical Infrastructure, critical infrastructure protection,  
critical infrastructure detection, national security, regulatory regulation.
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СУчАСнИЙ СТАн ТА ПерСПеКТИвИ рОЗвИТКУ  
ПрАвОвОГО реГУЛЮвАннЯ вІДнОСИн У СФерІ ДерЖАвнОЇ реЄСТрАЦІЇ 

речОвИХ ПрАв нА нерУХОМе МАЙно

М. М.  сигидин  
У статті проаналізовано основні зміни до законодавства,  

спрямованого на правове регулювання відносин у сфері здійснення державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно. Зокрема, встановлено, що з 1 січня 2013 р.  

після затвердження нової редакції Закону «Про державну реєстрацію речових прав  
на нерухоме майно та їх обтяжень» в Україні почала функціонувати класична  

титульна система реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  
Згідно із нововведеннями відтепер правочини з нерухомістю не реєструються,  

натомість державній реєстрації підлягають речові права на нерухомість  
та їх обтяження. Визначено, що основними нововведеннями,  

зумовленими реформуванням сфери державної реєстрації речових прав, є:  
електронізація документообігу; розширення кола суб’єктів, уповноважених здійснювати 

державну реєстрацію речових прав; запровадження відкритого доступу до даних 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; забезпечення принципу локальної 

екстериторіальності державної реєстрації речових прав та ін. Встановлено,  
що реформування системи державної реєстрації речових прав на нерухомість,  

що проводиться протягом останніх декількох років з метою адаптації правової системи 
України до високих європейських стандартів, характеризується підвищенням рівня 

лібералізації та уникненням зайвої бюрократизації реєстраційних процедур.

Ключові слова: речові права, нерухоме майно, державна реєстрація речових прав, 
нотаріус, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Стаття надійшла до редакції: 30.06.2019.
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ТHE MODERN STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF PUBLIC 

REGISTRATION OF SUBJECT RIGHTS TO REAL MINE

M. M. Sigidin
The article analyzes the main changes to the legislation aimed  

at legal regulation of relations in the field of realization of state registration  
of real rights to immovable property. In particular, it was established  

that from January 1, 2013, after the approval of the new versionof the Law  
«On State Registration of Real Rights to Real Estate and Their Encumbrances»,  

a classical title system for the registration of rights to immovable property  
and their encumbrances has began to function in Ukraine. According to the innovations,  

real estate transactions are not registered now, but state registration is carried out  
in relation to real property rights and their encumbrances. It is determined that  

the main innovations caused by the reformation of the sphere of state registration  
of real rights are: electronization of document circulation; extension of the range  

of entities authorized to carry out state registration of real rights; introduction  
of open access to the data of the State register of real rights to real estate;  
ensuring the principle of local extraterritoriality of the state registration  

of rights and others. It was established that the reform of the system  
of state registration of real rights to real estate, which has been carried out over  

the last several years with the aim of adapting the legal system of Ukraine  
to high European standards, is characterized by an increase of the level of liberalization  

and avoiding excessive bureaucratization of registration procedures.

Keywords: real rights, real estate, state registration of real rights, notary,  
State register of real rights to real estate. 
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Правова свідомість:  
природа та праворегулюючі здатності 

в. я. токар 
Ця публікація присвячена ролі регулятивних потенцій правової свідомості.  

Окремий вектор складає взаємоузгодженість правової свідомості  
та правого світогляду людини в певному соціумі або в певному суспільстві. 

Крім того, розглядається значення правової свідомості  
в темпорально-просторових координатах. 

Ключові слова: правова свідомість, правова ідеологія, правова культура,  
праворегулююча функція правової свідомості, джерело права. 

Стаття надійшла до редакції: 5.07.2019.

Legal consciousness:  
nature and law-controlling abilities

V. Ya. Tokar
This publication is devoted to the role of regulatory potentials of legal consciousness.  

A separate vector is the consistency of the legal consciousness and the right world outlook  
of a person in a certain society or in a certain society.

In addition, the significance of legal consciousness in temporal-spatial  
coordinates is considered.

Keywords: legal consciousness, legal ideology, legal culture,  
law-regulating function of legal consciousness, source of law. 
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