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4.1. Наукова стаття «Правове забезпечення державної підтримки виробників 
органічної сільськогосподарської продукції в Україні» - 0,7 др. арк., «Аграрне 
право : посібник для підготовки до іспиту» -  0,8 др. арк., тези наукової доповіді 
«Щодо проблем державної підтримки розвитку страхових відносин у 
сільському господарстві» - 0, 15 др. арк., тези наукової доповіді «Деякі аспекти 
удосконалення законодавства у сфері державної підтримки пріоритетних 
напрямків сільського господарства» - 0, 15 др. арк. 

4.2. Проведено аналіз правового забезпечення державної бюджетної 
підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції за 
законодавством України та країн Європейського Союзу, сформульовано 
пропозиції з удосконалення чинного національного законодавства у 
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5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 
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8. 1) Засідання «круглого столу» «Конституційні засади аграрного, земельного та 
екологічного права: 20 років розвитку», Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, 27 травня 2016, Київ; 2) Східноєвропейський форум з 
правової реформи «20 років конституції України: європейська правова традиція і 
український контекст – виміри правової реформи», Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, 
20 травня 2016 року, Харків; 3) Міжнародна науково-практична конференція 
«Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 18 листопада 2016 року.  
9. Видавнича діяльність: 1) Самсонова Я.О. Правове забезпечення державної 
підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції в Україні / 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. К., 2016 – Вип. 243. – С. 93-101. - 0,7 др. арк.; 2) Самсонова Я.О. Щодо 
проблем державної підтримки розвитку страхових відносин у сільському 
господарстві / Я.О. Самсонова // матеріали «круглого столу» «Конституційні 
засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку», ( м. Київ, 
27 травня 2016) / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016 – С. 208-
210  - 0, 15 др. арк.; 3) тези наукової доповіді «Деякі аспекти удосконалення 
законодавства у сфері державної підтримки пріоритетних напрямків сільського 
господарства» // Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 18 листопада 2016 року.  
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 - 0, 15 др. арк.; 4) Самсонова Я.О. Аграрне право : посібник для 
підготовки для іспиту / В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін.; за 
ред. професора А. М. Статівки – Х., Право, 2016 – 0,8 др. арк. 

 
9.1. Самсонова Я.О. Правове забезпечення державної підтримки виробників 

органічної сільськогосподарської продукції в Україні / Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. К., 2016 
– Вип. 243. – С. 93-101 (внесено до бібліографічної бази даних наукових 
публікації РІНЦ та ін.)   
10.- 
11.- 
12. - 
13. - 
14. - 
15. - 
16. - 
17. - 
18. - 

 
К.ю.н., асистент                                                      Я.О. Самсонова                                                                     
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
 
Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 

 


