
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Туєва Оксана Миколаївна 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та 

аграрного права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Правове 

регулювання реформування аграрних відносин. 1,5 д.а. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Правове 

регулювання реформування аграрних відносин. 1,8 д.а. 
          4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових          
доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. У статтях та тезах  проаналізовано 
проблемні питання правового регулювання сільського зеленого туризму. 
Визначаються організаційно-правові заходи та умови забезпечення  
діяльності у цій сфері. Обґрунтовано необхідність  удосконалення чинного 
законодавства щодо стандартизації, державної підтримки і стимулювання 
розвитку сільського зеленого туризму. Досліджено окремі правові аспекти 
державного регулювання у сфері виробництва та обігу органічної 
сільськогосподарської продукції.  
 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 (підготовку 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. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України Вищих спеціалізованих судів 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. 



 2
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:  
 

- Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан 
дотримання  захисту прав людини в Україні», 18-19 серпня 2017р. м. Львів; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення 
органічного землеробства», 29-30 вересня 2017р. м. Харків; 

- Перший Харківський міжнародний  юридичний форум, дискусійна панель 
«Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 
імплементації міжнародних стандартів», 3-6 жовтня, Харків. 
. 

9. Видавнича діяльність: 
- Туєва О.М. Організаційно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері 

сільського зеленого туризму // Актуальні питання публічного та 
приватного права #2(16) 2017; С.29-34 (0,7д.а.); 
http://www.blackseafoundationoflaw.org.ua/zhurnaly/august_2017.pdf 

- Туєва О.М. Правові умови забезпечення діяльності у сфері сільського 
зеленого туризму // Порівняльно-аналітичне право 3/ 2017 Електронне 
наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» С.103-106 (0,7 д.а.) 
http://pap.in.ua/3_2017/31.pdf 

- Туєва О.М. Актуальні питання правового забезпечення діяльності у сфері 
сільського зеленого туризму// Проблеми та стан дотримання захисту прав 
людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Львів, 18-19 серпня 2017р.- Львів: Західноукраїнська 
організація «Центр правничих ініціатив», С. 109-112 (0,2 д.а) 

- Туєва О.М. Окремі правові аспекти державного регулювання у сфері 
виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції // 
Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції (29-20 вересня 2017 року) / 
за ред.. Шульги М.В.- Харків: «Доміно», 2017.- С. 207-210 (0,2д.а.) 
  

9.1. Публікацій у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 
не маю. 
9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

-  Туєва О.М. Правові умови забезпечення діяльності у сфері сільського 
зеленого туризму // Порівняльно-аналітичне право 3/2017 Електронне 
наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» С.103-106 (0,7 д.а.) 
http://pap.in.ua/3_2017/31.pdf Index Copernicus    

 
10.  Членом редакційної колегії  не являюсь. 
11. Членом  спеціалізованої вченої ради не являюсь. 
12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 
13.  Відгуки на автореферати  дисертацій не готувала. 
Рецензування кандидатської дисертації:  
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- Оболенська С.А. «Правове регулювання виробництва біопалива 

сільськогосподарськими товаровиробниками в Україні». 
Рецензування докторської дисертації: 
-  Курман Т.В. « Теоретико-методологічні засади сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва» 
14. Лауреатом/стипендіатом у звітному році не була. 
15. Із закордонними організаціями не співробітничала. 
16. Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не брала. 
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 № __ від ________ 2017 р. 

 
 

Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 
 


