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1.Самсонова Яна Олексіївна. 

2.Кандидат юридичних наук, асистент. 

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

аспекти державно-правового регулювання сільського господарства» - 1,5 друк. 

арк. 

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

аспекти державно-правового регулювання сільського господарства» - 2,5 друк. 

арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 1) розділи підручника «Аграрне 

право»: «Правове регулювання виноградарства», «Правове регулювання 

цукробуряківництва», «Правове регулювання виробництва продукції 

аквакультури» - 1,2 друк. арк.; 2) розділи посібника для підготовки до іспитів 

«Аграрне право» - 0,7 друк. арк.; 3) тези наукової доповіді «Проблеми розвитку 

аграрних відносин в процесі правової акультурації» - 0,2 друк. арк.; 4) тези 

наукової доповіді «Правовые аспекты развития органического производства в 

Украине в условиях интеграции» - 0,2 друк. арк.; 5) тези наукової доповіді 

«Аграрне право як комплексна та самостійна правова реальність» - 0,2 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. На основі аналізу національного 

законодавства у сфері здійснення окремих напрямів сільськогосподарської 

діяльності, зокрема виноградарства, цукробуряківництва та аквакультури 

визначено особливості  їх правового забезпечення, досліджено недоліки 

законодавства, які стримують ефективне функціонування цих галузей та 

розроблено механізми їх подолання. Наголошено на доцільності включення 

земельних ділянок малого виробництва виноробної продукції під виноградними 

насадженнями до об’єктів оподаткування єдиним податком четвертої групи.   

Досліджено  особливості правового забезпечення виробництва органічної 
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 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 його функціонування, а 

також відсутність пріоритетності державної підтримки органічного сільського 

господарства.  

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. 

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. Науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку аграрного 

законодавства і права в сучасних умовах» 20 квітня 2018 р., м. Харків 

8.2. Міжнародна наук.-практик. конференція «Розвиток аграрного, земельного та 

екологічного права на зламі тисячоліть», м. Київ, 18-19 травня 2018 р.  

8.3. Международная научно-практическая конференция «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развития аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права», 26-27 апреля 

2018г., г. Минск 
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 8.4. ІІ Харківський міжнародний юридичний Форум, дискусійна панель: 

«Агробізнес 2018: юридичні способі вирішення актуальних питань», 28 вересня 

2017 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків.  

 

9. Видавнича діяльність: 

Самсонова Я.О., к.ю.н., асистент 

Опубліковано 2,5 друк. арк. 

Підручники: 

Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ; 

за заг. ред. А.М. Статівки. / Я.О. Самсонова: параг. 5 «Правове регулювання 

виноградарства», параг. 6 «Правове регулювання цукробуряківництва» розд. 13; 

розд. 14 «Правове регулювання виробництва продукції аквакультури». – Харків: 

Право, 2018. – 412 с. 

Аграрне право: посіб. для підг. до іспиту / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. 

Кульчій та ін. ; за заг. ред. А.М. Статівки – 2-е видання, перероб. та допов. – 

Харків: Право, 2018. – 202 с. 

 

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. Аграрне право як комплексна та самостійна правова 

реальність. Пріоритетні напрямки розвитку аграрного законодавства і права в 

сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції ( 20 квітня 2018 р.) 

Харків: Юрайт, 2018. С. 259-263 - 0,2 друк. арк. 

2) Самсонова Я.А. Правовые аспекты развития органического производства в 

Украине в условиях евроинтеграции. Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развития аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права: международная научно-



 4

 практическая конференция (26-27 апреля 2018 г.). Минск: Белорусский 

государственный университет, 2018. – С. 276-278. – 0,2 друк. арк.   

3) Самсонова Я.О. Проблеми розвитку аграрних відносин в процесі правової 

акультурації. Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі 

тисячоліть: матеріали міжнародної наук.-практик. конференції ( 18-19 травня 

2018 р.). Київ, 2018. С. 158-162. - 0,2 друк. арк.   

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. Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста. 8 жовтня 2018 р. 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права, протокол 

№___ від _________________2018 року. 

 

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

 

Зав. лабораторії                                                                  О.О. Браславець 

 


