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Самсонової Яни Олексіївни 

ЗА 2019 РІК 
 

1. Самсонова Яна Олексіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Організаційно-

правові аспекти розвитку агробізнесу в Україні» 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Організаційно-

правові аспекти розвитку агробізнесу в Україні» 3,7 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР:   1) параг. 5 «Правове регулювання 
виноградарства», параг. 6 «Правове регулювання цукробуряківництва» розд. 13; розд. 
14 «Правове регулювання виробництва продукції аквакультури»  підручника «Аграрне 
право» - 1,2 друк. арк.; 2) розділи посібника для підготовки до іспитів «Аграрне право» 
- 0,7 друк. арк.; 3) статті «Виноградарство» та «Виноробство» у Великої української 
юридичної енциклопедії – 0,5 друк. арк.; 4) наукова стаття «STATE REGULATION 
AND FINANCING OF THE UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE 
CONDITIONS OF EURO INTEGRATION» - 0,6 друк. арк.; 5) тези наукової доповіді 
«Щодо питання пріоритетності державної підтримки в умовах глобальних світових 
проблем» - 0,15 друк. арк.; 6) тези наукової доповіді «Пріоритетні напрями розвитку 
правового забезпечення рослинництва» - 0,15 друк. арк.; 7) тези наукової доповіді 
«Актуальні питання правового забезпечення прав суб’єктів національного ринку 
зерна» - 0,15 друк. арк.; 8) тези наукової доповіді «Роль викладача у формуванні 
творчого потенціалу здобувачів вищої юридичної освіти: науково-методичні аспекти – 
0,25 друк. арк. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
В умовах економічної нестабільності та інвестиційної непривабливості галузі 

виноградарства, враховуючи її специфіку,  велике значення для розвитку має стабільна та 
ефективна державна підтримка. Однією із важливих умов подальшого розвитку 
виноградарства й виноробства є удосконалення виробничо-господарських зв’язків у сфері 
виробництва виноградної продукції в господарствах різних форм власності на основі їх 
інтеграції та кооперації. Основним завданням формування сталого розвитку виноградо-
виноробної галузі є створення сприятливих умов, а саме залучення фінансування та 
удосконалення механізмів державної підтримки в цій галузі, особливо у сфері 
інноваційної діяльності, та розвиток перспективних організаційно-правових форм 
суб’єктів господарювання на основі інтеграції та кооперації, зокрема через створення 
виноградо-виноробних кластерів. 

Не врегулювання відносин у сфері виробництва, зберігання та реалізації зерна на 
сьогодні призводить до: невідповідності інтересів держави та суб’єктів зернового 
господарювання,  неефективності функціонування ринку зерна з точки зору захищеності 
прав окремих суб’єктів, відсутності єдиних вимог щодо зберігання зерна та продуктів 
його переробки для суб’єктів усіх форм власності, недосконалості механізму вирішення 
спорів при визначенні якості зерна в силу неоднозначності тлумачення, а також втрати 
можливості здійснення моніторингу обігу зерна та державного контролю в цій сфері. 
Єдиним шляхом вирішення вищезазначених проблем щодо забезпечення прав суб’єктів 
ринку зерна є уніфікований підхід до їх регламентації на законодавчому рівні з 
врахуванням балансу державних інтересів та сучасних вимог ринкового 
конкурентоспроможного середовища. 

Спираючись на Концепцію Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 
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економіки на період до 2020 року, схвалену розпорядженням КМУ від 30 грудня 
2015 р. № 1437-р,  результатом виконання якої передбачено створення сучасної системи 
насінництва та розсадництва, а також збільшення експорту насіннєвого матеріалу, перед 
державою стоїть нагальне питання щодо удосконалення правового забезпечення у сфері 
виробництва вітчизняної насіннєвої продукції, зокрема через: збільшення обсягів 
фінансування програм державної підтримки селекції, виробництва і закупівлі насіння 
зернових культур; забезпечення законного використання охоронних сортів, 
попереджуючи  незаконний збут насіння; сприяння надходженню інвестицій для 
продукування нових високопродуктивних й якісних сортів вітчизняної селекції. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не приймала. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів не здійснювала. 
5.3. Роботу консультантом комітетів Верховної Ради України не виконувала. 
5.4. Роботу консультантом інших вищих та державних органів влади не виконувала. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень не здійснювала. 
6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів не виконувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 
спеціалізованих судів України та їх рецензування не приймала. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. В рамках сертифікатної програми 
«Юрист в агробізнесі» 23.02.2019 року прочитана лекція за темою: «Правове 
регулювання здійснення аграрними товаровиробниками окремих видів 
сільськогосподарської діяльності»  

6.5. Підготовку відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян не здійснювала.  

7. Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 
8.1. Правовий практикум «Особливості розгляду судами земельних спорів. Справи у 
спорах, що виникають із банківських відносин. Звернення стягнення на предмет застави у 
виконавчому проводженні», м. Київ, 15 березня 2019 р.; 
8.2. Круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, 
професора, члена-кореспондента НАПрН України В.К. Попова «Актуальні проблеми 
екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах», Харків, 1 
березня 2019 р.;   
8.3. Міжнародна науково-практична конференція «Український правовий вимір: пошук 
відповідей на глобальні міжнародні виклики», м. Дніпро, 17 травня 2019 р.; 
8.4. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування 
правової системи», м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.; 
8.5. Четверте зібрання фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, 
земельних, екологічних та природоресурсних відносинах», м. Одеса, 6-9 червня 2019 р.; 
8.6. Scientific and pedagogical internship «Innovative technologies in legal education: 
experience of the European Union countries», Wloclawek, Republic of Poland, June 17-28, 
2019; 
круглого столу «Агробізнес і права людини» 
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8.7. Круглий стіл «Агробізнес і права людини: ключові виклики і план дій», ІІІ 
Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 26 вересня 2019 р.; 
8.7. Тренінг: «Агробізнес сьогодні: алгоритми захисту», ІІІ Харківський міжнародний 
юридичний форум, м. Харків, 28 вересня 2019 року. 
8.8. Круглий стіл «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні», м. 
Харків, Національна академія правових наук України, 15 листопада 2019 р.   
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  
 
Навчальні посібники: 

1. Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ; 
за 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». – Вид. 2-
ге, змін. - Харків: Право, 2019. – 416 с. - 1,2 друк. арк. 

2. Аграрне право: посіб. для підг. до іспиту / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. 
Кульчій та ін. ; за заг. ред. А.М. Статівки – 3-тє видання, перероб. та допов. – 
Харків: Право, 2019. – 202 с. - 0,7 друк. арк. 

 
Статті: 
1.  Самсонова Я.О. Виноградарство; Виноробство. Велика українська юридична 

енциклопедія. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга, В.В. Носік, 
П.Ф. Кулінич та ін.; Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 55-61. - 
0,5 друк. арк. 

2. Ya. A. Samsonova. STATE REGULATION AND FINANCING OF THE UKRAINIAN 
VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION 
O. V. Serdyuk, Ya. A. Samsonova, H. V. Kolisnykova. Financial and credit activity: 
problems of theory and practice. №3. 2019. C.401-406. - 0,6 друк. арк. 

 
Тези:  
3. Самсонова Я.О. Щодо питання пріоритетності державної підтримки в умовах 

глобальних світових проблем. Український правовий вимір: пошук відповідей на 
глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро: Університет митної справи та 
фінансів, 2019. С. 16-18 – 0,15 друк. арк.; 

4. Самсонова Я.О. Пріоритетні напрями розвитку правового забезпечення 
рослинництва. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів 
XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 14-15 червня 2019 р.). 
Луцьк : Вежа-друк, 2019. С. 200-202- 0,15 друк. арк.; 

5. Самсонова Я.О. Актуальні питання правового забезпечення прав суб’єктів 
національного ринку зерна. Збірник матеріалів четвертого зібрання фахівців 
споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та 
природоресурсних відносинах»: матер. зібрання (м. Одеса, 6-9 червня 2019 р.). 
Одеса: Гельветика, 2019. С. 173-175 - 0,15 друк. арк.; 

6. Самсонова Я.О. Роль викладача у формуванні творчого потенціалу здобувачів 
вищої юридичної освіти: науково-методичні аспекти. Scientific and pedagogical 
internship «Innovative technologies in legal education: experience of the European 
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Union countries» : Internship proceeding, June 17-28, 2019. Wloclawek, 
Republic of Poland. P. 73-77. - 0,25 друк. арк. 

 
9.1. Web of Science:  Ya. A. Samsonova. STATE REGULATION AND FINANCING OF 

THE UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF 
EURO INTEGRATION O. V. Serdyuk, Ya. A. Samsonova, H. V. Kolisnykova. 
Financial and credit activity: problems of theory and practice. №3. 2019. C.401-406 ( 
переклад назви : ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ I ФІНАНСУВАННЯ РИНКУ 
ВИНОГРАДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ; країна: 
Україна) - 0,6 друк. арк. 
 
 

10. Не є членом редакційної колегії якого-небудь видання.  
11. Не є членом спеціалізованих вчених рад. 
12. Не була. 
13. Не надавала. 
14. Не була у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала. 
16. Участь у спільному заході з представниками Головного територіального управління 
юстиції у Харківській області та оперативного антирейдерського штабу обласної 
державної адміністрації і органів юстиції щодо презентації проведення сертифікатної 
програми «Юрист в агробізнесе». 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
18. Отримала подяку наукового керівника за вагомий внесок у розвиток науки і 
підготовку переможця всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальністю «Право» Федюка Віталія Владленовича, 19 квітня 2019 р. на базі 
Національного університету «Одеська юридична академія» (наказ Міністерства освіти і 
науки №1010 від 18 вересня 2018 року). 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права, 
 протокол №___ від _________________2019 року. 
 
К.ю.н., асистент                                                                         Я.О. Самсонова                                                                   
 
Зав. лабораторії                                                                  О.О. Браславець 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку 
Самсонової  Я.О. за 2019 рік 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

1 

 Web of science 
State regulation and financing of the Ukrainian vinograundation  
market in the conditions of Euro integration. Financial and credit 
activity: problems of theory and practice. №3. 2019. C.401-406; 
(Співавтори: O. V. Serdyuk, H. V. Kolisnykova) 

83   

6 

1.Виноградарство. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 16: 
Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга, В.В. Носік, П.Ф. 
Кулінич та ін.; Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 
2019. С. 55-58.   
2.Виноробство. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 16: Земельне 
та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга, В.В. Носік, П.Ф. Кулінич та ін.; 
Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2019. С. 58-61.  

25 
 

 
 
 

25 
 
  

11 

1. 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, 2019. – 412 с. (С. 
289-300, 344-356) 
2.Аграрне право: посіб. для підг. до іспиту / В.М. Корнієнко, Г.С. 
Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. А.М. Статівки – 3-тє видання, 
перероб. та допов. – Харків: Право, 2019. – 202 с.  
 

36 
 
 
 
 
 

21 

13 

Роль викладача у формуванні творчого потенціалу здобувачів вищої 
юридичної освіти: науково-методичні аспекти. Scientific and pedagogical 
internship «Innovative technologies in legal education: experience of the 
European Union countries» : Internship proceeding, June 17-28, 2019. 
Wloclawek, Republic of Poland. P. 73-77.  
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1.Щодо питання пріоритетності державної підтримки в умовах глобальних 
світових проблем. Український правовий вимір: пошук відповідей на 
глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро: Університет 
митної справи та фінансів, 2019. С. 16-18. 
2.Пріоритетні напрями розвитку правового забезпечення рослинництва. 
Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVI 
Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 14-15 червня 2019 
р.). Луцьк : Вежа-друк, 2019. С. 200-202. 
3.Актуальні питання правового забезпечення прав суб’єктів національного 
ринку зерна. Збірник матеріалів четвертого зібрання фахівців споріднених 
кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та 
природоресурсних відносинах»: матер. зібрання (м. Одеса, 6-9 червня 2019 
р.). Одеса: Гельветика, 2019. С. 173-175. 
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1.Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: 
Федюк В.В., студент 4 курсу Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України «Правове регулювання організації та діяльності аграрних 
холдингів у контексті забезпечення продовольчої безпеки України» 
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