
Індивідуальний звіт 
з науково-дослідної роботи за 2016 рік 

асистента кафедри земельного та аграрного права 
Хомінець Світлани Володимирівни 

 

1. Хомінець Світлана Володимирівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного 

права 

3. «Правове забезпеченні охорони родючості ґрунтів» (1,5 д. а.) 

4. «Правове забезпеченні охорони родючості ґрунтів» (2,2 д. а.) 

4.1. Підрозділ колективної монографії, тези наукових доповідей.  

4.2. Досліджено низку сучасних проблем щодо визначення правового 

режиму ґрунтів на землях різних категорій відповідно до їх 

цільового призначення. Висвітлено питання правової регламентації 

суспільних відносин у галузі забезпечення охорони ґрунтів на 

землях сільськогосподарського призначення та їх родючості, 

зокрема, проблеми організаційно-правового забезпечення 

оптимізації структури сільськогосподарського землекористування. 

Запропоновано способи удосконалення нормативно-правової бази 

у зазначеній сфері. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативно-

правових актів не приймала. 

6. Участі не приймала.  

7. Депутатом місцевої ради не була, до складу органів місцевого 

самоврядування не входила. 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція правового 

регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин», присвячена 

90-річчю від дня народження професора Ніни Іванівни Титової; 18 

листопада 2016 року, м. Львів. 

 

9. Опубліковано 2,2 друк. арк.: 



Підрозділи колективної монографії «Проблеми правового забезпечення 

сталого розвитку сільських територій в Україні» (2,0 д. а.); 

 Тези Щодо правового режиму ґрунтів України / Еволюція правового 

регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.), за заг. 

ред. П. Д. Пилипенка – Львів, 2016. – с. 314. – С. 215 – 216 (0,2 д. а.). 

10.  Членом редакційної колегії не була.  

11.  Членом спеціалізованої вченої ради не була.  

12.  Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13.  Відгуків на автореферати не готувала. 

14.  Лауреатом (стипендіатом) у поточному році не була. 

15.  Співробітництво з закордонними організаціями не провадила. 

16.  Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не брала.  

17.  Участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не 

приймала. 

18.  Лауреат 3-ї премії у конкурсі імені Святого Володимира за краще 

науково-правниче видання. Номінація «земельне право; екологічне 

право; природоресурсне право». 

 

 

К.ю.н., асистент кафедри  

земельного та аграрного права                                           Хомінець С. В.                                   

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 
земельного та аграрного права 
протокол № 8 від 1 грудня  2016 р.  

 

 

Зав. лабораторією                                                               О. О. Браславець 


