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1. Чирик Альона Олегівна 

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

3. Тема і обсяг річної науково-дослідницької роботи не планувалась. 

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

спільної часткової власності на земельну ділянку за земельним законодавством 

України» (10,5 друк. арк.). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає, зокрема, в наступному: 

 - визначено поняття спільної часткової власності на земельну ділянку; 

 - проаналізовані особливості виникнення, здійснення та припинення права спільної 

часткової власності на земельну ділянку; 

 -  встановлені ознаки суб’єктно-об’єктного складу спільної часткової власності на земельну  

5. Участі не брала. 

6. Участі не брала. 

7. Участі не брала. 

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

проведення). 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Цивільне право України: нові виклики і 

перспективи розвитку» (м. Харків, 28 лютого 2020 р). 

2. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та 

екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи» (м. Харків, 22 травня 2020 року). 

3.  ІІІ Круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 

діяльності в сучасних умовах» (Харків, 25 червня 2020 року). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки» 

(м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). 

9. Видавнича діяльність: 10, 5 друк. арк. 
 

Монографії: 

1. Чирик А.О. Спільна часткова власність на земельну ділянку: монографія; за заг. ред. 

проф. М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. 172 с. (9 друк. арк.). 
Тези: 

1. Чирик А.О. Спадкування як підстава виникнення права власності на земельну 

ділянку. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: матеріали 

XVIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 98 річниці з дня народження д-ра юр. 

наук, проф., чл-кор., АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2020 р.). – Харків : 

Право, 2020. С. 203 – 206 (0,25 друк. арк.).  
2. Чирик А.О. Окремі питання здійснення права спільної часткової власності на 

земельну ділянку. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 

відносин в умовах сучасної земельної реформи : збірник матеріалів науково-

практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А. П. Гетьмана та 

М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. С. 311 – 314 (0,25 друк. арк.). 
3. Чирик. А.О. Окремі питання припинення права спільної часткової власності на 

земельну ділянку. Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 

діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ круглого столу (м. 
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Харків, 25 червня 2020 року) / редкол. М. В. Шульга, С. В. Глібко. Харків: 

НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 285 – 290 (0,25 друк. арк.). 
4. Чирик А. О. Особливості суб’єктного складу права спільної часткової власності на 

земельну ділянку. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної 

науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. 

Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет 

управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 334 – 337 (0,25 друк. арк.). 
 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

1. Sannikov, D.V., Khominets, S.V., Kovach, D.L., ...Chyryk, A.O., Savelieva, O.M. Legal 

regulation of land lease in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2020, 

11(4), стр. 1398-1404 (0,5 друк. арк.). (Румунія ). 

9.2. –  

10. Ні. 

11. Не являюсь. 

12. Не була. 

13. Не готувала. 

14. Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала. 

16. Участі у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не брала. 

17. Наукові дослідження на госпрозрахунковій основі не проводила. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Диплом за 3 місце у Конкурсі імені Святого Володимира (м. Хмельницький, 2020). 

. 

Кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри 

земельного та аграрного права       А. О. Чирик 
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