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ЗА 2019 РІК 

1. Покальчук Михайло Юрійович 

2. кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права 

3. «Правові питання функціонування окремих суб’єктів аграрного права» (1.5 

др.а.) 

4. «Правові питання функціонування окремих суб’єктів аграрного права» (3.45 

др.а.) 

4.1 Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.) 

Підручники та посібники: 

Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. 

Кульчій та ін.; за ред. А.М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків: Право, 219, С. 

114-131. (1 друк. арк.); 

Аграрне право: посіб. для підготов. до іспиту / за заг. ред. А.М. Статівки, 

3-е вид. перероб. і допов. Х.: Право, 2019, 202 с. (0,7 друк. арк.); 

 

Статті: 

Покальчук М.Ю. Деякі правові питання ведення особистих селянських 

господарств. Правова позиція № 4 (25), 2019 URL http://legalposition.umsf.in.ua/ 

(Index Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

Покальчук М.Ю. Становлення поняття суб’єктів аграрного права Право і 

суспільство № 6, 2019 URL http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv (Index 

Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

 
Тези: 

Покальчук М. Ю. Правове становище оптових ринків 

сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми екологічного, 

http://legalposition.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv


земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матер. «кругл. 

столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл..-кор. 

НАПрН України В. К. Попова / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. 

Х.:Право. 2019. С. 169–172 (0,25 друк. арк.) 

Покальчук М. Ю. Правові проблеми екологізації сільськогосподарського 

товаровиробництва Еколого-правовий статус людини і громадянина: 

ретроспективний та перспективний погляди: зб. матер. міжнар. наук.-

практич. конф. (м. Київ, 31 травня 2019 р.) Київ. нац ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової 

М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В. С. 323-326 (0,25 друк. арк) 

Покальчук М. Ю. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні в 

контексті прагнення до стандартів ЄС. Scientific and pedagogic internship 

«Innovative Technologies in Legal Education: experience of the European Union 

countries»: Internship proceeding, June 17-28, 2019, Wloclawek, Republic of 

Poland. P. 50-52. (0,25 друк. арк) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  
 
Правове становище суб’єктів аграрного права є недосконалим. Так, 

аналіз законодавства щодо діяльності особистих селянських господарств 

дозволив виявити певні прогалини у правовому регулювання, що 

проявляються у неврегульованості питань зайнятості осіб, що ведуть особисте 

селянське господарство, оподаткуванні їх діяльності, що виходить за межі, 

встановлені податковим законодавством. Крім того, проаналізовано правове 

становище продукції рослинного та тваринного походження, що виробляється 

особистими селянськими господарствами як для задоволення власних потреб, 

так і для реалізації її надлишків.  

Приділено увагу дослідженню становища оптових ринків 

сільськогосподарської продукції. світова практика існування оптових ринків 

сільськогосподарської продукції доводить, що успішна діяльність таких 

ринків залежить від багатьох факторів: а саме, оптимальний вибір місця їх 



розташування, аналіз товарних потоків, що мають проходити через ринок, 

налагодження мережі таких ринків або їх представництв у кожному з регіонів 

України, створення системи логістичних послуг. Така практика є правильною, 

оскільки у такому разі налагоджена мережа оптових ринків 

сільськогосподарської продукції буде протидіяти виникненню дефіциту 

певного виду продукції на певній території, та забезпечить можливість 

оперативного переміщення такої продукції по території України. 

5. –  

6. -  

7. -  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення): 

Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 

законодавства в сучасних умовах: «круглий стіл» присвяч. 90-річчю з дня 

народж. д-ра юрид. наук, проф., чл..-кор. НАПрН України В. К. Попова 

(Харків, 1 березня 2019 року). 

Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та 

перспективний погляди: міжнар. наук.-практич. конф. Київ. нац ун-т ім. 

Т.Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ, 

31 травня 2019 року). 

Scientific and pedagogic internship «Innovative Technologies in Legal 

Education: experience of the European Union countries»: Internship proceeding, 

(June 17-28, 2019, Wloclawek, Republic of Poland). 

Агробізнес сьогодні: алгоритми захисту (тренінг). ІІІ Харківський 

міжнародний юридичний форум. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого (Харків, 28 вересня 2019 року). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів:  



Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. 

Кульчій та ін.; за ред. А.М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків: Право, 219, С. 

114-131. (1 друк. арк.); 

Аграрне право: посіб. для підготов. до іспиту / за заг. ред. А.М. Статівки, 

3-е вид. перероб. і допов. Х.: Право, 2019, 202 с. (0,7 друк. арк.); 

Покальчук М.Ю. Деякі правові питання ведення особистих селянських 

господарств. Правова позиція № 4 (25), 2019 URL http://legalposition.umsf.in.ua/ 

(Index Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

Покальчук М.Ю. Становлення поняття суб’єктів аграрного права Право і 

суспільство № 6, 2019 URL http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv (Index 

Copernicus International) (0,5 друк. арк.); 

Покальчук М. Ю. Правове становище оптових ринків 

сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми екологічного, 

земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матер. «кругл. 

столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл..-кор. 

НАПрН України В. К. Попова / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. 

Х.:Право. 2019. С. 169–172 (0,25 друк. арк.) 

Покальчук М. Ю. Правові проблеми екологізації сільськогосподарського 

товаровиробництва Еколого-правовий статус людини і громадянина: 

ретроспективний та перспективний погляди: зб. матер. міжнар. наук.-

практич. конф. (м. Київ, 31 травня 2019 р.) Київ. нац ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової 

М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В. С. 323-326 (0,25 друк. арк) 

Покальчук М. Ю. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні в 

контексті прагнення до стандартів ЄС. Scientific and pedagogic internship 

«Innovative Technologies in Legal Education: experience of the European Union 

countries»: Internship proceeding, June 17-28, 2019, Wloclawek, Republic of 

Poland. P. 50-52. (0,25 друк. арк) 

10. – 

11. – 

http://legalposition.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv


12. – 

13. – 

14. – 

15. – 

16. – 

17. –  

18. – 

 

Кандидат юридичних наук, асистент                           Покальчук М.Ю. 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № __ від ________ 2019 р. 

 

 

 

Завідуюча лабораторією                                                О. О. Браславець 

  



№ 

з/п 

 

Назва виду роботи 

 

Години 

1. Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. 

Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.; за ред. А.М. Статівки. – 

Вид. 2-ге, змін. – Харків: Право, 219, С. 114-131.  

50 

2.  Аграрне право: посіб. для підготов. до іспиту / за заг. ред. 

А.М. Статівки, 3-е вид. перероб. і допов. Х.: Право, 2019, 

202 с.  

50 

3. Покальчук М.Ю. Деякі правові питання ведення 

особистих селянських господарств. Правова позиція № 4 

(25), 2019 URL http://legalposition.umsf.in.ua/ (Index 

Copernicus International) 

100 

4. Покальчук М.Ю. Становлення поняття суб’єктів 

аграрного права Право і суспільство № 6, 2019 URL 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv (Index 

Copernicus International) 

100 

5. Покальчук М. Ю. Правове становище оптових ринків 

сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми 

екологічного, земельного та аграрного законодавства в 

сучасних умовах: матер. «кругл. столу», присвяч. 90-річчю 

з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл..-кор. НАПрН 

України В. К. Попова / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. 

Шульги. Х.:Право. 2019. С. 169–172 

20 

6. Покальчук М. Ю. Правові проблеми екологізації 

сільськогосподарського товаровиробництва Еколого-

правовий статус людини і громадянина: 

ретроспективний та перспективний погляди: зб. матер. 

міжнар. наук.-практич. конф. (м. Київ, 31 травня 2019 р.) 

Київ. нац ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової 

20 

http://legalposition.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv


 

 

 

М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В. С. 323-

326 

7. Покальчук М. Ю. Проблеми вищої юридичної освіти в 

Україні в контексті прагнення до стандартів ЄС. Scientific 

and pedagogic internship «Innovative Technologies in Legal 

Education: experience of the European Union countries»: 

Internship proceeding, June 17-28, 2019, Wloclawek, 

Republic of Poland. P. 50-52. 

30 

8. Рецензування монографії, підручника, навчального 

посібника, енциклопедії, словника, дисертації, 

автореферату, наукової статті 

30 

9. Керівництво науковою роботою студентів з підготовки 

тез доповідей на конференцію 

180 

10. Усього 580 


