
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
  
 

 
1. Туєва Оксана Миколаївна. 
2.  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного 
права. 
3. «Організаційно-правові заходи забезпечення державної підтримки аграрних 
товаровиробників», 1,5 д.а. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Організаційно-правові заходи забезпечення державної підтримки аграрних 
товаровиробників», 1,6 д.а. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – навчальний посібник, наукова 
стаття, тези наукових доповідей. 
 4.2. У статті та тезах розглянуто проблемні питання правового регулювання та 
визначення категоріального апарату  у сфері   сільського зеленого туризму.  
Сформульовано авторську дефініцію сільського зеленого туризму як правової 
категорії. Охарактеризовано такі його форми, як агротуризм, екотуризм та 
агроекотуризм. 
 
5. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів  не 
брала. 
5.1. Участі у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не брала. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів не здійснювала. 
5.3. Роботу консультанта комітетів Верховної Ради України не здійснювала. 
5.4. Роботу консультанта інших вищих та державних органів влади не 
здійснювала. 
 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень не проводила. 
6.2. Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 
органів не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування не здійснювала. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 
 
6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян не готувала. 
 
7. Депутатом місцевої ради не являюсь. До складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входила. 

 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
 
- Наукова конференція студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Перші 
кроки в науці земельного права» 22 квітня 2016 р. м. Харків. 
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- Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 
європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» 
м. Харків, 20 травня 2016 р. 
 
- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток державності та права в 
Україні: реалії та перспективи» м. Львів, 16-17 вересня 2016 р. 
 
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного 
та господарського права» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 7 жовтня 2016р. 
 
9. Видавнича діяльність:  
1. Туєва О.М. Сільський зелений туризм як категорія аграрного права // Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», Вип. 4, 
том 1, 2016р. С.99-102 (0,7 д.а.) 
2. Туєва О.М. Щодо аграрно-правової природи відносин у сфері сільського 
зеленого туризму // Розвиток державності та права в Україні: реалії та 
перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 
16-17 вересня 2016р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 
ініціатив», 2016. – С .99-101 (0,2 д.а.). 
3. Туєва О.М. Теоретично-правові питання визначення поняття сільського 
зеленого туризму // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 
жовтня 2016 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 
2016.- С.129-131(0,2 д.а). 
4. 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 (0,5 д.а). 
  
9.1. Публікацій, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus не маю. 
10. Членом редакційної колегії не являюсь. 
11. Членом  спеціалізованої вчених ради не являюсь. 
12. Опонентом  дисертаційних захистів не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати  кандидатських дисертацій: 
 
- Мартинова Н. О. «Правове забезпечення сталого розвитку сільських територій» 
Рецензування кандидатських дисертацій: 
 
- Савельєва О.М. «Предмет аграрного права України в умовах сталого розвитку» 
- Менів О.І. «Правове забезпечення використання ГМО при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції рослинного походження в Україні та ЄС» 
-  Любчич А.М. «Процедурні норми в аграрному праві» 
 
14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не була.  
15. У співробітництві з закордонними організаціями участі не брала. 
16. Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не брала.  
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17. Участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не 
брала. 
 
18.  Відзнаки чи нагороди у звітному році не отримувала. 
 
К.ю.н., доцент кафедри 
 земельного та аграрного права                                                Туєва О.М.                                                                    
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
земельного та аграрного права, протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
 
Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 
 
 


