
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 
 

1. Туєва Оксана Миколаївна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права. 

3. Правові проблеми державного регулювання у сфері виробництва та обігу 

органічної сільськогосподарської продукції. (1,5 д.а) 

4. Правові проблеми державного регулювання у сфері виробництва та обігу 

органічної сільськогосподарської продукції (3,7 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР розділ монографії, навчального 

посібника,  тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. У розділі монографії та тезах здійснено 

аналіз правового регулювання відносин у сфері забезпечення безпечності та якості 

органічної сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано необхідність 

вдосконалення чинного законодавства щодо правил та методів виробництва 

органічної продукції. Зроблено висновок про те, що показники якості та безпечності 

органічної сільськогосподарської продукції мають бути відмінними від показників 

звичайної, традиційної продукції і носити чітко визначений нормативний зміст. 

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. 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 здійснювала. 

6.2. Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувала. 
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6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування не брала. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 

6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувала. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах :  

- «Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 

сучасних умовах», Круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження доктора 

юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України В.К. Попова, м. 

Харків, 1 березня 2019р. 

- «ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 24-28 вересня 2019р. 

- «Агробізнес сьогодні: алгоритми захисту» Тренінг, м. Харків, 28 вересня 2019р. 

- «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні», Круглий стіл, м. 

Харків, 15 листопада 2019р. 

- «Конституційні засади медичної реформи в Україні», Медико-правовий форум, 

м.Харків, 6 грудня 2019р. 

9. Видавнича діяльність: 

 - Туєва О.М. Державна аграрна інтервенція// Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- Т.16: Земельне та аграрне право/ редкол.: 

М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови), 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.97-100 (0,2 д.а.) 

   - Туєва О.М. Єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників // 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- Т.16: 

Земельне та аграрне право/ редкол.: М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич 

(заст. голови), 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.155-159 

(0,2 д.а) 
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- Туєва О.М. Особливості правового регулювання аграрних відносин 

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

ред. А.М. Статівки.- 2-ге вид., перероб. і допов.-Харків: Право, 2019.-  С58- 74.(1,2 

д.а.) 

- Туєва О.М. Правовий статус особистих селянських господарств //Аграрне 

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

Статівки.- 2-ге вид., перероб. і допов.- Харків: Право, 2019.-  С.214-237(1 д.а.) 

- Аграрне право: посіб. для підгот. До іспиту / [В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, 

І.М. Кульчій та ін. ]; за заг. ред. А.М. Статівки,- 2-ге вид., перероб. І допов.- Харків : 

Право, 2019.- 202 с. (0,7 д.а.) 

-Туєва О.М. До питання про принципи виробництва, обігу та маркування 

органічної сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми екологічного, 

земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого 

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

України В.К. Попова ( Харків, 1 берез. 2019р.)/ за заг. ред.. А.П. Гетьмана і М.В. 

Шульги.- Харків: Право, 2019.- с.186-189 (0.2 д.а)  

- Туєва О.М. Курман Т.В. Правові засади продовольчої безпеки як засобу 

забезпечення громадського здоров’я в умовах глобалізації. Медико-правовий форум 

«Конституційні засади медичної реформи в Україні» (м. Харків, 6 груд. 2019р.) (0,2 

д.а.) 

-Туєва О.М. Компетентнісний підхід у вищій юридичній освіті. Тези доповідей та 

повідомлень учасників ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Вища юридична 

освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку» (0,2 д.а.) 

 

9.1. Публікацій у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science не маю. 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних не маю. 

10. Членом редакційної колегії  видання не являюсь. 

11. Членом  спеціалізованої вченої ради не являюсь. 

12. Опонентом  дисертаційних захистів не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати: 

Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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 Смолярчук Р.Ф. «Правовий режим лісів колишніх колективних 

сільськогосподарських підприємств». 

Заплітна І.А. «Правове забезпечення паювання земель в Україні». 

Рецензування докторської дисертації: 

Курман Т.В. «Теоретико-методологічні засади правового забезпечення сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва» 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Із закордонними організаціями не співробітничала. 

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 агробізнесі». 

17. Участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не брала. 

18. Відзнаки чи нагороди  у звітному році не отримувала. 

 
Звіт затверджено на засіданні  

кафедри земельного та аграрного права 

 ____   ___________2019 р., протокол №____ 

 

К.ю.н., доцент кафедри  

земельного та аграрного права                                               О.М. Туєва 
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№ 
з/п Назва виду роботи Години 

6 

- Туєва О.М. Державна аграрна інтервенція// Велика українська 
юридична енциклопедія: у 20т.- Харків: Право,2016.- Т.16: Земельне 
та аграрне право/ редкол.: М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. 
Кулинич (заст. голови), 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.97-100 (0,2 д.а.) 
- Туєва О.М. Єдиний податок для сільськогосподарських 
товаровиробників // Велика українська юридична енциклопедія: у 
20т.- Харків: Право,2016.- Т.16: Земельне та аграрне право/ редкол.: 
М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови), 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.155-159 (0,2 д.а) 

20 
 
 
 
 
 
 
 

20 

11 

 Туєва О.М. Особливості правового регулювання аграрних відносин 
//Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. 
Кульчій та ін..; за ред. А.М. Статівки.- 2-ге вид., перероб. і допов.-
Харків: Право, 2019.-  С58- 74.(1,2 д.а.) 

Туєва О.М. Правовий статус особистих селянських господарств 
//Аграрне право: підручник / В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. 
Кульчій та ін..; за ред. А.М. Статівки.- 2-ге вид., перероб. і допов.- 
Харків: Право, 2019.-  С.214-237(1 д.а.) 

- Аграрне право: посіб. для підгот. До іспиту / [В.М. Корнієнко, 
Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін. ]; за заг. ред. А.М. Статівки,- 2-ге 
вид., перероб. І допов.- Харків : Право, 2019.- 202 с. (0,7 д.а.) 
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 1.Туєва О.М. До питання про принципи виробництва, обігу та 
маркування органічної сільськогосподарської продукції // Актуальні 
проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 
сучасних умовах: матеріали «круглого столу», присвяч.. 90-річчю з 
дня народж. Д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАНПрН України В.К. 
Попова ( Харків, 1 берез. 2019р.)/ за заг. ред.. А.П. Гетьмана і М.В. 
Шульги.- Харків: Право, 2019.- с.186-189 (0.2 д.а) 
2.Туєва О.М. Курман Т.В. Правові засади продовольчої безпеки як 
засобу забезпечення громадського здоров’я в умовах глобалізації. 
Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної реформи в 
Україні» (м. Харків, 6 груд. 2019р.) (0,2 д.а.) 
3.Туєва О.М. Компетентнісний підхід у вищій юридичній освіті. Тези 
доповідей та повідомлень учасників ХІІІ конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в контексті сучасних 
тенденцій розвитку» (0,2 д.а.) 
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20 
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16 

Рецензування автореферату кандидатської дисертації: 
1.Смолярчук Р.Ф. «Правовий режим лісів колишніх колективних 
сільськогосподарських підприємств». 
2.Заплітна І.А. «Правове забезпечення паювання земель в Україні». 
Рецензування докторської дисертації: 
3. Курман Т.В. «Теоретико-методологічні засади правового 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» 
 
 

6 
 
6 
 
 
 
30 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 
2. Шевченко І. Ю. – студент 4 курсу,15 групи Інституту підготовки 
кадрів для органів юстиції України «Кодифікація аграрного 
законодавства України» //Науково-практичний журнал «Світ науки та 
освіти».- Вип.№3 
 Анісімова Л. В. студентка 4 курсу 11 групи, Кулічковський С.В.- 
студент 4 курсу, 10 групи Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України «Юридична відповідальність за порушення 
законодавства у сфері виробництва та поширення харчових продуктів 
із вмістом ГМО»// Науково-практичний журнал «Світ науки та 
освіти».- Вип.3 
 

30 
 
 
 
 
 
 

30 
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