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1. Бакай Юлія Юріївна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Правове регулювання 

агробізнесу в Україні» 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Правове регулювання 

агробізнесу в Україні» 2,6 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 1) розділ у міжнародній колективній 

монографії «Національна інфраструктура геопросторових даних України» - 0,7 друк. 
арк; 2) наукова стаття «As for the ownership right to the land of the Ukrainian people» у 
міжнародному виданні – 0,25 друк. арк.; 3) наукова стаття «Міжнародні аграрні 
розписки як механізм іноземного інвестування» - 0,33 друк. арк.; 4) наукова стаття 
«Особливості оподаткування акцизним податком пального в Україні» - 0,42 друк. арк.; 
5) тези наукової доповіді «Щодо плати за землю під час карантинних заходів» - 0,15 
друк. арк.; 6) тези наукової доповіді «Тьюторинг як інноваційна форма підготовки 
спеціалістів у галузі юриспруденції» - 0,15 друк. арк.; 7) тези наукової доповіді «Щодо 
питань державної підтримки розвитку бджільництва» - 0,25 друк. арк.; 8) тези наукової 
доповіді «Щодо податкового навантаження на сільськогосподарських 
товаровиробників при реалізації сільськогосподарської продукції» - 0,21 друк. арк.;    
9) тези наукової доповіді «Сучасний стан та тенденції до розвитку виробництва 
нішевих сільськогосподарських культур» - 0,1 друк. арк. 

  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
1. При формуванні національної інфраструктури геопросторових даних вУкраїні важливим 

є врахування позитивного досвіду та проблем, які виникали в ході реалізації національних 
інфраструктур геопросторових даних в інших країнах та міжнародних проектів, оскільки 
саме вони надають перевірені на практиці правила, процедури, механізми, засади реалізації 
геопросторової інфраструктури як розвиненої інформаційної системи, що забезпечує доступ 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб до 
єдиних базових наборів просторових даних та сучасних інформаційних технологій. Окрім 
того, важливою умовою інтероперабельності компонентів національної інфраструктури 
геопросторових даних є створення єдиної системи технічних регламентів на основі 
національних стандартів у сфері геоінформатики, гармонізованих з міжнародними 
стандартами, у частині: термінологічних визначень, єдиної системи класифікації, 
ідентифікації та кодифікації властивостей об’єктів у моделях геопросторових даних, 
каталогів наборів геопросторових даних, об’єктів, їх атрибутів, правил цифрового опису, 
складу, моделі, формату подання та обміну базових та профільних наборів геопросторових 
даних, вимог до якості та оцінки відповідності наборів геопросторових даних тощо. 
Національна інфраструктура геопросторових даних дозволить інтегрувати геопросторові дані 
та метадані, створені різними органами державної влади та місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарювання усіх форм власності на єдиній геодезичній і картографічній 
основі за єдиними технічними регламентами, забезпечить доступ до геопросторових даних, 
розвиток ринку сучасної геоінформаційної технології та геоінформаційних послуг, у 
відповідності до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради із 
запровадження інфраструктури геопросторовї інформації у Європейському Союзі (INSPIRE). 
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2. Аграрна розписка за своєю правовою природою є цінним папером, що фіксує 

безумовне зобов’язання сільськогосподарського товаровиробника, яке забезпечується 
заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти. 
Необхідність визначення правової природи аграрної розписки та закріплення цього на 
законодавчому рівні, полягає передусім у застосуванні загальних норм у випадку відсутності 
спеціальних норм у Законі України “Про аграрні розписки”, а також доцільності 
перетворення аграрних розписок у фінансовий інструмент, який має бути предметом обігу на 
ринку, об’єктом купівлі-продажу або інших угод. 
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 – не здійснювала. 
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. Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні методи організації 
освітнього процесу для здобувачів юридичної освіти в Україні та країнах ЄС» в 
Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) за фахом «Юридичні 
науки», 20 січня – 28 лютого 2020 р.;  

8.2. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в ХХІ 
столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень», м. Запоріжжя, 8-9 травня 
2020 р.; 

8.3. Круглий стіл, присвячений темі «Правові наслідки земельної реформи в 
Україні», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 
м. Харків, 14 травня 2020 р.; 

8.4. Міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних і науково-
педагогічних працівників на тему «New and innovative teaching methods» на базі 
Економічного Університету у м. Краків, Польща, 9-29 травня 2020 р.; 

8.5. Круглий стіл на тему «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах», м. Харків, 25 червня 2020 р.; 

8.6. Міжнародна науково-практична конференція «Дев’ятнадцяті осінні 
юридичні читання», м. Хмельницький, 23 жовтня 2020р. 
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8.7. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в 

сучасному світі: здобутки та перспективи», м. Одеса, 25 вересня 2020 р. 
 
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  
 
Колективна монографія: 
 

1. Бакай Ю.Ю. Національна інфраструктура геопросторових даних України // 
Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective 
monograph. Part 1, Wloclawek, Poland. 2020. – С.1-17. – 0,7 друк. арк. 

Статті: 
 

1. Bakay Y.Y. As for the ownership right to the land of the Ukrainian people // 
European Journal of Law and Political Sciences : Scientific Journal. №1. Vienna. 2020. –    
p. 3-9. – 0,25 друк. арк.      
 
Тези:  

 
1. Бакай Ю.Ю. Щодо плати за землю під час карантинних заходів // Юридична 

наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : тези 
доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8-9 
травня 2020 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 
С.101-104. – 0,15 друг. арк. 

2. Бакай Ю.Ю. Тьюторинг як інноваційна форма підготовки спеціалістів у галузі 
юриспруденції // Scientific and pedagogic internship «Innovative methods for the 
organization of educational process for law students in Ukraine and EU countries» : 
Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin. – С.23-26. – 0,15 
друк. арк.  

3. Бакай Ю.Ю. Щодо податкового навантаження на сільськогосподарських 
товаровиробників при реалізації сільськогосподарської продукції // Зб. 
матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука в 
сучасному світі: здобутки та перспективи», м. Одеса. – 25 вересня 2020 р. – С.99-
102 - 0,21 друк. арк. 

4. Бакай Ю.Ю. Щодо питань державної підтримки розвитку бджільництва // Зб. 
наук. Праць за матеріалами ІІІ круглого столу «Економіко-правові проблеми 
розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах», м. Харків. – 
25 червня 2020 р. - 0,25 друк. арк 

 
 

9.1. Web of Science:   
1. Y.Yu. Bakai, N.M. Boreiko, N.S. Khatniuk, N.I. Atamanchuk FEATURES OF 

FUEL EXCISE TAX IN UKRAINE. Financial and credit activity: problems of 
theory and practice. №1 (32). 2020. C.76-86 ( переклад назви: Особливості 
оподаткування акцизним податком пального в Україні; країна: Україна) - 
0,42 друк. арк. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2. Yu. Bakai, A. Starodubtsev INTERNATIONAL AGRARIAN RECEIPTS 

AS A MECHANISM FOR FOREIGN INVESTMENT. Financial and credit activity: 
problems of theory and practice. №2 (33). 2020. C.259-267 ( переклад назви: 
Міжнародні аграрні розписки як механізм іноземного інвестування; країна: 
Україна) - 0,33 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 наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не здійснювала. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не здійснювала. 
18. Не отримувала. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права, 
 протокол №___ від _________________2020 року. 
 
К.ю.н., асистент                                                                         Ю.Ю. Бакай                                                                   
 
Зав. лабораторії                                                                          О.О. Браславець 
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