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Покальчука Михайла Юрійовича за 2016 рік 
 

1. Покальчук Михайло Юрійович. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права. 
3. «Методичні підходи до вивчення правового статусу суб’єктів аграрного 
права», 1,5 друк. арк. 
4. «Методичні підходи до вивчення правового статусу суб’єктів аграрного 
права», 1,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних науково дослідних робіт: навчальний 
посібник, тези наукових доповідей. 
5. –  
6. –  
7. –  
8. Участь у конференціях:  

1. Східноєвропейський форум з правової реформи. «20 років Конституції 
України: європейська правова традиція і український контекст – виміри 
правової реформи» м. Харків, 19-20 травня 2016 року. 

2. Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних 
наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного 
та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Місто 
Одеса, 9-10 вересня 2016 року. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція правового 
регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», присвячена 90 - 
річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Титової Ніни 
Іванівни. Місто Львів, 18 листопада 2016 року. 

4. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові та 
гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного 
суспільства». Місто Кіровоград, 2 грудня 2016 року. 
9. Видавнича діяльність у 2016 році: 

Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – 
Х. : Право, 2016. – 154 с. (0,9 друк. арк. автор.). 

 
Тези:  
1. До питання щодо визначення агротехнічного, гідромеліоративного та 

інших видів обслуговування сільськогосподарських підприємств / М.Ю. 
Покальчук. – Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених 
кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання 
аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих 
навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року) / відп. ред. 
проф. І.І. Каракаш. – Одеса: Юридична література. 2016. С. 191-194 (0,2 друк. 
арк). 
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2.  Деякі правові аспекти функціонування фермерських господарств в 
Україні / М.Ю. Покальчук. Зб. наук. пр. за результатами міжнародної наук.-
практ. конф. «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та 
екологічних відносин» (м. Львів, 18 листопада 2016 року) (0,2 друк. арк). 

3. Викладач як носій соціальності, гуманності, професіоналізму. Збірник 
тез доповідей і наукових повідомлень учасників ХХ конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. 2016 (0,2 друк. арк). 

4. До питання про державну підтримку суб’єктів аграрного 
господарювання / М.Ю. Покальчук. Збірник тез доповідей і наукових 
повідомлень учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 
реформування демократичного суспільства» (м. Кіровоград, 2 грудня 2016 
року) (0,2 друк. арк). 
10. – 
11. – 
12. – 
13. – 
14. – 
15. – 
16. – 
17. –  
18. – 
 

Кандидат юридичних наук, асистент                             Покальчук М.Ю. 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
 
Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 

 
 

 


