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1.Самсонова Яна Олексіївна. 

2.Кандидат юридичних наук, асистент. 

3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Проблеми 

правового регулювання окремих напрямів сільськогосподарської діяльності», 1,5 

друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Проблеми 

правового регулювання окремих напрямів сільськогосподарської діяльності», 1,7 

друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 1) наукова стаття «Державно-правове 

забезпечення механізмів стимулювання виробництва органічної продукції» - 0,9 

друк. арк.; 2) тези наукової доповіді «Правове забезпечення державної підтримки 

виноградарства в Україні» - 0,2 друк. арк.; 3) тези наукової доповіді «Щодо 

проблем нормативно-правового забезпечення прав приватної власності на 

земельні ділянки» - 0,4 друк. арк.; 4) тези наукової доповіді «Щодо організаційно-

правових механізмів стимулювання виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції» - 0,2 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. На основі аналізу національного 

законодавства у сфері державної підтримки виробників органічної продукції 

зроблено висновок про те, що основними причинами не виконання державних 

програмних цілей у цій царині є недосконалість діючого законодавства щодо 

розвитку органічного сектора та відсутність пріоритетності державної підтримки 

органічного сільського господарства. Сьогодні система маркування та 

сертифікації органічної продукції в Україні перебуває на стадій формування та 

становлення, через що у законодавстві міститься велика кількість прогалин та 

суперечностей, які негативно впливають на врегулювання відносин у сфері 

органічного виробництва сільськогосподарської продукції та сировини. 

Відсутність законодавчо закріпленого порядку маркування органічної 
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сільськогосподарської продукції, вимог до органічної продукції, яка підлягає 

маркуванню та критеріїв надання відповідних знаків унеможливлює 

конкретизацію відповідальності за порушення законодавства у цій сфері, що 

викликає наявність великої кількості фальсифікованої продукції на ринку 

органічної продукції. На основі вивчення досвіду правового регулювання 

органічного виробництва в інших країнах визначено, що не завжди пряма 

державна підтримка ефективно впливає на розвиток галузі. Досліджено низку 

альтернативних механізмів стимулювання виробництва, на підставі чого зроблено 

висновок, що держава грає першочергову роль в їх втіленні у життя та 

забезпеченні ефективності. Вони повинні бути розроблені та впроваджені на 

національному рівні, через прийняття державних програм та концепцій, під 

керівництвом відповідних органів державної влади за участю зацікавлених 

суб'єктів органічного руху. Запропоновано створити спеціальний орган державної 

влади, відповідальний за розроблення, реалізацію та контроль державної політики 

у сфері органічного сільського господарства та визначити загальний вектор 

державної політики у цій сфері із зазначенням конкретних напрямків та шляхів їх 

реалізації через прийняття Національної програми розвитку органічного 

виробництва. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів не приймала. 

5.2. Проекти законів та інших нормативно-правових актів не рецензувала. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не працювала. 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не працювала. 

6. Зв’язок з практикою. 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводила. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензуванні не приймала. 

6.4. Прочитаних лекцій практичним працівникам не маю. 
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6.5. Відповіді на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, 

організацій та громадян не готувала. 

7. Не являюсь депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

8.1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від правової охорони 

природи Української РСР до екологічного права України, 26 травня 2017 р., м. 

Київ. 

8.2. Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в 

парадигмі верховенства права», 17-18 травня 2017 р., м. Київ.  

8.3. Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення 

органічного землеробства», 29-30 вересня 2017 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

8.4. I Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми сталого 

розвитку в глобалізованому світі», дискусійна панель: «Правові засади 

екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних 

стандартів», 3-6 октября 2017 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків.  

 

9. Видавнича діяльність: 

Самсонова Я.О., к.ю.н., асистент 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

 

Статті: 

1) Самсонова Я.О. Державно-правове забезпечення механізмів стимулювання 

виробництва органічної продукції. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 139.  

– 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1) Самсонова Я.О.Правове забезпечення державної підтримки виноградарства в 

Україні. Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права 

України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 

травня 2017 р.), Чернівці: Кондратьєв А.В., 2017. С. 151-154 - 0,2 друк. Арк.. 
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2) Самсонова Я.О. Щодо організаційно-правових механізмів стимулювання 

виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Правові засади ведення 

органічного землеробства: матеріали міжнародної наук.-практик. конференції (м. 

Харків, 29-30 вересня 2017 р.), Харків: Доміно, 2017. С. 193-197. 

3) Самсонова Я.О. Щодо проблем нормативно-правового забезпечення прав 

приватної власності на земельні ділянки. Захист прав людини в парадигмі 

верховенства права: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 17-18 

травня 2017 р.), Київ, Академія адвокатури України, 2017. - 0,4 друк. арк. 

9.1. Публікацій з зазначенням вихідних даних у науково метричних базах даних 

Scopus, Web of Science не маю. 

 

9.2. Самсонова Я.О. Державно-правове забезпечення механізмів стимулювання 

виробництва органічної продукції. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 139.  

– 0,9 друк. арк. Збірник індексується в CrossRef (CrossRef DOI), Google Scholar, 

міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix 

for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, Scientific 

Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, 

Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві версії в 

Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran 

– загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), 

Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної 

системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

10. Членом редакційних колегій не являюсь. 

11. Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була.  

13. Підготовку відгуків на автореферати не виконувала. 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала.  

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

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Відзнак чи нагород у звітному році не отримала. 
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Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права, протокол 

№___ від _________________2017 року. 

 
к.ю.н., асистент                                                                               Самсонова Я.О.                                                                  

 

Зав. лабораторії                                                                  О.О. Браславець 

 


