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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Самсонова Яна Олексіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Правове 
забезпечення пріоритетних напрямів розвитку рослинництва в Україні» 1,5 
друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Правове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку рослинництва в 
Україні». 3,6 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 1) розділи посібника для підготовки 
до іспитів «Аграрне право» - 0,5 друк. арк.; 2) наукові статті: Legal nature of 
contract for provision of state medical services -  0,4 друк. арк.;  Правове 
забезпечення діяльності аграрних холдингів в Україні: історичний аспект та 
проблеми сучасного стану. - 0,4 друк. арк.; Деякі особливості правового статусу 
фермерських господарств як суб’єктів аграрних правовідносин. - 0,5 друк. арк.; 
Правові аспекти функціонування ринку земель сільськогосподарського 
призначення в Україні: переваги та недоліки. - 0,4 друк. арк.; 3) тези наукових 
доповідей: Аграрно-правові аспекти виробництва нішевої 
сільськогосподарської продукції - 0,3 др. акр.; Поняття інклюзивної моделі 
розвитку сільського господарства: теоретико-правовий аспект - 0,4 др. акр.; 
Актуальні питання діяльності агрохолдингів: правові аспекти.- 0,2 друк. арк.; 
Актуальні питання забезпечення продовольчої безпеки України: правовий 
аспект - 0, 2 др. акр.; Інноваційні стратегії розвитку сільського господарства в 
Україні: правовий аспект - 0,3 др. акр.; 
 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше досліджено теоретико-
правовий аналіз інклюзивного розвитку у сфері сільського господарства та 
ведення агробізнесу в контексті забезпечення світових Цілей сталого розвитку. 
Проаналізовано міжнародне забезпечення й тлумачення поняття інклюзивного 
розвитку, визначено ознаки та переваги щодо забезпечення охорони довкілля, 
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення продовольчої 
безпеки та вирішення соціальних проблем на селі, на підставі чого зроблені 
відповідні висновки. Запропоновано адаптування стратегії всесвітнього 
інклюзивного зростання до національних стандартів аграрної політики та 
розроблення регіональних програм на засадах обов’язкового залучення органів 
місцевого самоврядування у забезпечення економічних, соціальних та 
екологічних умов розвитку сільських територій. 
 
 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 
приймала. 
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5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів не проводила. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
5.4. Роботу консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-
консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України 
не здійснювала. 
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 проводила. 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 
Суду та Конституційного Суду України не приймала. 
6.4. Прочитаних лекцій практичним працівникам не було. 
6.5. Підготовку відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян не здійснювала. 
7. Не є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
8. Участь у конференціях, семінарах: науково-практична конференція 
«Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 
умовах сучасної земельної реформи» (м. Харків, 22 травня 2020 року); ІІІ 
круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 
діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 25 червня 2020 року); міжнародна 
науково-практична конференція “Юридична наука в сучасному світі: здобутки 
та перспективи” (м. Одеса, 25 вересня 2020 року); міжнародна науково-
практична конференція “Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання” (м. 
Хмельницький, 23 жовтня 2020 року); заочна науково-практична конференція 
“Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери» (м. Харків, 20 
листопада 2020 року). 
  
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
 
 
Статті: 
1. Samsonova, Y.О. Legal nature of contract for provision of state medical 
services. Samsonova, Y.О., Kolisnykova, H.V., Lekhkar, O.V. Journal of Advanced 
Research in Law and Economics, 2019, 10(7), стр. 2032-2034. 0,4 друк. арк. 
2. Самсонова Я.О. Правове забезпечення діяльності аграрних холдингів в 
Україні: історичний аспект та проблеми сучасного стану. Самсонова Я.О., 
Федюк В.В. Право і суспільство. № 2. Ч. 2. 2020. Стр. 18-25. 0,4 друк. арк. 
3. Самсонова Я.О. Деякі особливості правового статусу фермерських 
господарств як суб’єктів аграрних правовідносин. Самсонова Я.О.,  Кушніренко 
А. О. Юридичний науковий електронний журнал. № 7. 2020 р. 0,5 друк. арк. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218907357
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218907357
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218914641
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218914541
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4. Самсонова Я.О. Правові аспекти функціонування ринку земель 
сільськогосподарського призначення в Україні: переваги та недоліки. 
Самсонова Я.О., Волович Д.О., Тищенко О.С. Порівняльно-аналітичне право. 
№ 4. 2020. 0,4 друк. арк. 
 
Тези: 
1. Самсонова Я.О. Аграрно-правові аспекти виробництва нішевої 
сільськогосподарської продукції // 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. 257-
260. 0,3 др. акр.; 
2. Самсонова Я.О. Поняття інклюзивної моделі розвитку сільського 
господарства: теоретико-правовий аспект // Економіко-правові проблеми 
розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. 
за матеріалами ІІІ круглого столу (м. Харків, 25 червня 2020 року) / редкол. М. 
В. Шульга, С. В. Глібко. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – С. 224-230. 
0,4 др. акр.; 
3. Самсонова Я.О. Актуальні питання діяльності агрохолдингів: правові 
аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридична 
наука в сучасному світі: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 25 вересня 2020 
р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020. С. 109-111., 0, 2 друк.арк. 
4. Самсонова Я.О. Актуальні питання забезпечення продовольчої безпеки 
України: правовий аспект // Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання: збірник тез 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 жовтня 
2020 року). –  Хмельницький : Хмельницький університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова, 2020. – С. 332-334. 0, 2 др. акр.; 
5. Самсонова Я.О. Інноваційні стратегії розвитку сільського господарства в 
Україні: правовий аспект // Актуальні правові проблеми інноваційного 
розвитку агросфери: збірник матеріалів заочної науково-практичної 
конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. 
Шульги. Харків: Юрайт, 2020, 0,3 др. акр.; 
 
 
 
Навчальні посібники та методичні матеріали: 
1. Аграрне право: посіб. для підг. до іспиту / [Ю. Ю. Бакай, В.М. Корнієнко, 
Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. А.М. Статівки – 4-те видання, 
перероб. та допов. – Харків: Право, 2020. – 202 с. - 0,5 друк. арк. 
2. Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та 
методичні поради до їх написання для студентів денної форми навчання: навч.-
методичний посіб. / уклад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. 
Кульчій, В.В. Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. Х.: Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 120 с., 0,7 др. акр.. 
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9.1. Scopus: Samsonova, Y.О. Legal nature of contract for provision of state 
medical services. Samsonova, Y.О., Kolisnykova, H.V., Lekhkar, O.V. Journal of 
Advanced Research in Law and Economics, 2019, 10(7), стр. 2032-2034. 
9.2 Наукометричні бази Index Copernicus International, «Наукова періодика 
України” в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Google 
Scholar: Правове забезпечення діяльності аграрних холдингів в Україні: 
історичний аспект та проблеми сучасного стану. Самсонова Я.О., Федюк В.В. 
Право і суспільство. № 2. Ч. 2. 2020. Стр. 18-25; Деякі особливості правового 
статусу фермерських господарств як суб’єктів аграрних правовідносин. 
Самсонова Я.О.,  Кушніренко А. О. Юридичний науковий електронний журнал. 
№ 7. 2020 р.; Правові аспекти функціонування ринку земель 
сільськогосподарського призначення в Україні: переваги та недоліки. 
Самсонова Я.О., Волович Д.О., Тищенко О.С. Порівняльно-аналітичне право. 
№ 4. 2020. 
 
10. Не являюся членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
11. Членом спеціалізованої вчених ради не є. 
12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські не здійснювалася. 
14. Не була у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями не проводила. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 
здійснювала. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 
18. Відзнаки чи нагороди у звітному році не отримувала. 

 
«____» _____________ 2020 р.                Я.О. Самсонова 
 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права протокол 
№___від ______2020 р. 

 
 
Зав. кафедри  ___________________________проф. М.В. Шульга 
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