
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

Бакай Юлії Юріївни 
ЗА 2021 РІК 

 

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» 8,4 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 1) наукова стаття «Peculiarities of legal 

reform of land relations in the conditions of land market formation in the countries of central and 

eastern Europe and development of their financial and credit institutions» - 0,45 друк. арк;          

2) наукова стаття «Credit guarantees in Ukraine`s agriculture: a development mechanism 

based on international practices» – 0,62 друк. арк.; 3) наукова стаття «Земельна реформа: 

становлення, розвиток та вплив на аграрний сектор економіки» - 0,57 друк. арк.;         

4) наукова стаття «Діяльність суб’єктів агробізнесу в умовах розвитку цифровізації в 

Україні» - 0,71 друк. арк.; 5) наукова стаття «Проблеми та перспективи розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні» - 0,67 друк. арк.; 6) тези наукової доповіді 

«Сучасне право агроекології в умовах євроінтеграції» - 0,15 друк. арк.; 7) тези 

наукової доповіді «Стан і перспективи розвитку агротуризму в Україні» - 0,19 друк. 

арк.; 8) тези наукової доповіді «Державна політика ЄС у галузі агроекології» - 0,19 

друк. арк. 
  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

З відкриттям ринку землі сільськогосподарські товаровиробники відчуватимуть 

нагальну потребу у банківському кредитуванні. Реалії сьогодення вказують на низку 

існуючих проблем, що гальмують банківське кредитування агробізнесу, зокрема, це 

відсутність ліквідної застави, недосконалість законодавчих механізмів, високі 

податкові ставки, неналежний рівень державної підтримки та гарантій тощо. Одним із 

шляхів усунення проблем, які існують в кредитуванні агробізнесу, є закріплення 

дієвого механізму гарантування ризиків неповернення кредитів 

сільськогосподарськими товаровиробниками. Досвід зарубіжних країн свідчить, що 

при ефективному функціонуванні небанківської фінансової установи, як Фонд 

часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, можливо досягти 

значного економічного ефекту, задовольняючи при цьому потреби суб’єктів у 

необхідному капіталі. Саме запровадження системи кредитних гарантій є найбільш 

ефективним механізмом державної підтримки малих і середніх підприємств у 

сільському господарстві. Гарантія кредиту вважається фінансовою послугою, тому 

система кредитних гарантій у сільському господарстві здатна функціонувати в рамках 

діючого законодавства України. Однак, з метою належного врегулювання механізму 

внутрішнього контролю, процедур управління ризиками, зовнішнього нагляду тощо, 

уявляється доцільним розроблення спеціального нормативно-правового акту.  
 

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 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 – спікер сертифікатної програми 

«Юрист в агробізнесі» на тему «Сучасний стан сільськогосподарської кооперації та 

агротуризму в Україні: новели законодавчого регулювання», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 20 травня 2021 р. 

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. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з юридичних 

наук на тему «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних 

дисциплін», 15 листопада – 26 грудня 2021 р.;  

8.2. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція до 10-річчя 

створення однойменних кафедр «Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та 

право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 12 березня 2021 

р.; 

8.3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі процеси 

в Україні: реалії сьогодення», Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, 

23-24 квітня 2021 р.; 

8.4. Круглий стіл на тему «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року», м. Харків, 21 травня 2021 р.; 

8.5. Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Інноваційні стартапи в агробізнесі в умовах сталого розвитку», м. Харків, 23 вересня 

2021 р.; 

8.6. Сертифікатна програма «Юрист в агробізнесі», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 19-22 травня 2021 р.; 

8.7. Науковий семінар для науково-педагогічних працівників «Проблеми 

регулювання аграрних і земельних відносин в умовах розвитку агросфери», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,                м. Харків, 7-

18 червня 2021 р. 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  

 

Науково-практичний коментар до Кодексу України з процедур банкрутства: 

ресурс ІТ платформи Ліга Закон / кол. авт.: Ю.Ю. Бакай, Т.В. Курман, В.В. Панченко 

та ін.; за заг. ред. Т.В. Курман, Н.О. Тищенко. К.: Ліга: Закон, 2021. 474 с. (4,8 д.а.).  

Статті: 

 
1. Бакай Ю.Ю., Рижкова Ю.А., Більченко А.Г. Діяльність суб’єктів агробізнесу в 

умовах розвитку цифровізації в Україні // Юридичний науковий електронний журнал. №10. 

30 листопада 2021 р. – 0,71 друк. арк.; 

2. Бакай Ю.Ю., Уколова В.О., Уколова Є.О. Земельна реформа: становлення, 

розвиток та вплив на аграрний сектор економіки // Юридичний науковий електронний 

журнал. №10. 30 листопада 2021 р. – 0,57 друк. арк.; 

3.  Бакай Ю.Ю., Тітова В.І. Проблеми та перспективи розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні // Журнал «Наукові праці Національного університету 

«Одеська юридична академія». 2021. – 0,67 друк. арк.    

 

Тези:  
 

1. Бакай Ю.Ю. Сучасне право агроекології в умовах євроінтеграції //Аграрне, 

земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та 

перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної 

наук.-практ. конф. до 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 

2021 р.) / за заг. ред. проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. 

Ковальчук, ас. М.Б. Мельник – Київ : Освіта України, 2021. – С.11-14. – 0,15 друг. арк. 

2. Бакай Ю.Ю. Стан і перспективи розвитку агротуризму в Україні // 

Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: Тези доповідей за матеріал. ІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 року) / відп. ред. Я.І. Ленгер, 

А.М. Земко. – Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. – С.39-42. – 0,19 друк. арк.  

3. Бакай Ю.Ю. Державна політика країн ЄС у галузі агроекології // Актуальні 

питання стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року : 

матеріали «круглого столу» (Харків, 21 трав. 2021 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана та 

М.В. Шульги; М-во освіти і науки; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, Каф. екол. права, Каф. земел. та аграр. Права – Харків : Право, 

2021. – С.141-144 - 0,19 друк. арк. 
 

 
9.1.  Scopus:   

1. Y. Bakai, G. Korniyenko, K. Pilkov, I. Novosad Peculiarities of legal reform of 

land relations in the conditions of land market formation in the countries of central and 

eastern Europe and development of their financial and credit institutions. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues. Vol.24, Special Issue 1. 2021. C.76-86 ( переклад назви: 

Особливості правового реформування земельних відносин в умовах становлення 

ринку землі в країнах Центральної та Східної Європи та розвитку їх фінансово-

кредитних інститутів; країна: Великобританія) - 0,45 друк. арк. 
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2. Yu. Bakai, A. Starodubtsev Credit guarantees in Ukraine`s agriculture: a 

development mechanism based on international practices. Economic Annals- XXI, 188 (3-4), 85-97. 

doi: https://doi.org/10.21003/ea.V188-10 (переклад назви: Розвиток системи кредитних гарантій 

в сільському господарстві України; країна: Україна) - 0,62 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 № 8 від 26.11.2021 року. 
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