
Індивідуальний звіт викладача Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за 2020 рік  

 

1. Хомінець Світлана Володимирівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного 

права. 

3. Правове регулювання раціонального використання земель в процесі 

сільськогосподарського виробництва (1,5 д. а.). 

4.  Правове регулювання раціонального використання земель в процесі 

сільськогосподарського виробництва (1,6 д. а.) 

4.1. Тези наукових доповідей, наукова стаття. 

4.2. Наукова новизна визначається актуальністю теми та 

недостатністю наукових розробок стосовно правового 

регулювання у сфері раціонального використання і охорони 

земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

не брала. 

6. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не здійснювала. 

7. Депутатом місцевої ради не була, до складу органів місцевого 

самоврядування не входила. 

8. 1. Заочна науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної 

земельної реформи», м. Харків, 22 травня 2020 р. 

2. Круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах», м. Харків, 25 червня 

2020 р.  

3. Заочна науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери», м. Харків, 20 листопада 2020 р. 

 



9. Тези: 

1. Хомінець С. В. Щодо правового забезпечення охорони земель від 

забруднення / Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та 

екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: збірник 

наукових праць за матеріалами конференції  / за ред. А. П. Гетьмана і 

М. В. Шульги – Х.: Право, 2020. – С. 195 – 197 (0,2 д. а.); 

2.  Хомінець С. В. Особливості застосування юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення / Економіко-правові 

проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних 

умовах : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ круглого столу, 

м. Харків, 25 червня. 2020 р. / [редкол.: М. В. Шульга, С. В. Глібко]. 

– Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – 312 с. – С. 277 – 282. 

(0,2 д. а.). 

3. Хомінець С. В. Конституційний принцип визнання земель основним 

національним багатством України / Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери : збірник наук. праць за 

матеріалами конференції, м. Харків, 20 листопада 2020 р.  (0,2 д.а.) 

9.1. Svetlana V. Khominets Legal Regulation of Land Lease in Ukraine / 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. / Issue Vol 11 

# 4 (50)/ Summer 2020. P. 1398 – 1404 // 

http://doi.org/10.14505/jarve.v11.4(50).36 (1 д.а.) 

 

10. Членом редакційної колегії не являюсь. 

11.  Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь. 

12.  Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13.  Підготовку відгуків на автореферати не здійснювала. 

14.  Лауреатом/ стипендіатом не була. 

15.  Не брала. 

16. Участі у наукових заходах спільних с облдержадміністрацією не брала. 

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

http://doi.org/10.14505/jarve.v11.4(50).36


18.  Відзнаки і нагороди не отримувала. 

 

Звіт затверджено на засіданні  

кафедри земельного та аграрного права 

 ____   ___________2020 р., протокол №____ 

 

К.ю.н., доцент кафедри  

земельного та аграрного права                                               С. В. Хомінець 
 


