
 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

 
1. Туєва Оксана Миколаївна 

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

3. Правове регулювання відносин у сфері забезпечення безпечності та якості органічної 

сільськогосподарської продукції. 1,5 д.а. 

4. Правове регулювання відносин у сфері забезпечення безпечності та якості органічної 

сільськогосподарської продукції. 1,5 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР розділ монографії, навчального посібника,  

наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. У розділі монографії, науковій статті 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 виробництво органічної продукції виступає засобом забезпечення 

екологічної безпеки, адже сприяє збереженню довкілля, біорізноманіття в агроландшафтах, 

а тому має характеризуватися відсутністю шкідливого впливу  не лише на споживача, а й на 

навколишнє природне середовище. При формулювання змісту правової категорії «якість 

органічної продукції» має враховуватися як об’єктивна складова - закріплення вимог щодо 

якості в спеціальних нормативно-правових актах, стандартах та іншій технічній 

документації,  підтвердження дотримання вимог сертифікатом відповідності, так і 

суб’єктивна - здатність задовольнити потреби споживача саме в натуральній, екологічно 

чистій 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  у науково-консультативних 

радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 
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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 готувал. 

6.3. Участі у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України не брала. 

6.4.  Лекції практичним працівникам не читала. 

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

самоврядування, організацій та громадян не здійснювала. 

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 : 

1. “Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної 

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

2. “Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних 

умовах”, м. Харків, 25 червня 2020р. 

3. “Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери”,  м. Харків, 20 листопада 

2020р., 

9. Видавнича діяльність: 

1. Туєва О.М. Особливості правового забезпечення якості та безпечності органічної 

сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва // Органічне сільськогосподарське 

виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія/ [М.В. Шульга, Н.Р. Малишева, В.В. 

Носік та ін.] за заг. ред. проф. М.В. Шульги.- Харків: Юрайт, 2020.- С. 230-242 (0,5 д,а) 

2. Міжнародне приватне право: підручник/ Є.М.Білоусов, І. М. Жуков, В. В. Комаров, І. В. 

Яковюк та ін. за заг. ред. Є.М. Білоусова, І. В.Яковюка.- Харків: Право, 2020.-408 с. (0,5 д.а.) 

3. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки.- 4-те вид., перероб. 

і допов. :навчально-методичний посібник.- Х.: Право, 2020.- 202с.(1 д.а.) 

4. Tetiana V. Kurman, Oleksandr V. Kurman, Oksana M. Tuieva. THE LEGAL FOUNDATIONS 

OF FOOD SAFETY AS A MEANS OF PROVIDING PUBLIC HEALTH IN 

GLOBALIZATIONS. Wiadomosci Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12cz. II. p. 2626-2630. (DOL: 

10.36740/WLek201912239) (0,5 д.а.) – у звіті за 2019 р. не відображалося. 

5. Туєва О.М. Окремі правові аспекти правового регулювання якості та безпечності 

органічної сільськогосподарської продукції рослинництва.// Економіко-правові проблеми 

розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: зб. наук. праць  за 
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матеріалами ІІІ круглого столу, м, Харків, 25 черв. 2020 р. [редкол.: М.В. Шульга, 

С.В. Глібко].- Харків: НДІ ПЗІР НАПрН, 2020.- С.271-277 (0,3 д.а.) 

6. Туєва О.М. Актуальні правові проблеми обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення // 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. 291-293 (0,2 д.а.) 

7. Туєва О.М. До питання про правові засади діяльності агротехнопарків//  Актуальні правові 

проблеми інноваційного розвитку агросфери: збірник матеріалів науково-практчної конференції (м. 

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

8. Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та методичні поради до 

їх написання для студентів денної форми навчання: навчально-методичний посібник.- Х.: 

Нац. юрид ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 120 с./ Т. В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. 

Корнієнко, І.М. Кульчій, В.В. Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. 

(0,5д.а.) 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus.  

Tetiana V. Kurman, Oleksandr V. Kurman, Oksana M. Tuieva. THE LEGAL FOUNDATIONS 

OF FOOD SAFETY AS A MEANS OF PROVIDING PUBLIC HEALTH IN 

GLOBALIZATIONS. Wiadomosci Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12cz. II. p. 2626-2630. (DOL: 

10.36740/WLek201912239) (0,5 д.а.) – у звіті за 2019 р. не відображалося. 

9.2. Публікацій у інших наукометричних не маю. 

10. Членом редакційної колегії  видань не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Рецензування  рукопису монографії Лісової Т.В. “Правове забезпечення відновлення земель: 

теоретичні і практичні проблеми.” 

Відгуків на автореферати  докторські,  кандидатські не готувала. 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Співробітництва з закордонними організаціями не здійснювала. 

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

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

18. У звітному році нагороджена як член колективу авторів дипломом за 2 місце у Конкурсі імені 

Святого Володимира на краще науково-практичне видання у номінації “Господарське право; 
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господарсько-процесуальне право; аграрне право” за монографію “Органічне 

сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення”/  за заг. ред. проф. М.В. 

Шульги.- Харків: Юрайт, 2020р.-208с. 

 

К.ю.н., доцент кафедри 
 земельного та аграрного права                                                Туєва О.М.                                                                     

 
 

                Звіт затверджено на засіданні кафедри  
                земельного та аграрного права, протокол № __ від ________ 2020 р. 

 
 

Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 
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