
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

Індивідуальний звіт – це основний документ, що відображає участь науково-

педагогічних працівників університету у виконанні науково-дослідницьких робіт, 

теми яких щорічно затверджуються кафедрою, рішенням вченої ради, а також 

наказом ректора. 

Файл надати у форматі pdf. та назвати прізвищем викладача латиницею 

«Ivanov». 

 

1. Хомінець Світлана Володимирівна 

2. К.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права.  

3. Правове регулювання охорони земель як основного засобу виробництва в 

сільському та лісовому господарстві  (1,5 д.а.). 

4. Правове регулювання охорони земель як основного засобу виробництва в 

сільському та лісовому господарстві  (4,2 д.а.). 

4.1. Наукова стаття, тези наукових доповідей, розділ навчального посібника.  
4.2. Наукова новизна визначається актуальністю теми та відсутністю наукових 

розробок стосовно правового регулювання у сфері охорони земль як осоновного 

засобу виробництва в сільському та лісовому господарстві.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 

приймала. 

5.1. - 

5.2. - 

5.380969424.  - 

5.380969425.  - 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Узагальнення практики розгляду Харківським апеляційним судом справ у 

спорах, що виникають у земельних та аграрних правовідносинах.  

6.2. - 

6.3. - 

6.4. - 

7. - 

8.  1. Всеукраїнський круглий стіл “Актуальні питання стратегії державної 

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

2. Всеукраїнська наукова конференція “П'яте зібрання фахівців споріднених 

кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права та 

альтернативної енергетики”, м. Одеса, 10 - 13 червня 2021 р.; 

3. Науково-практична конференція “Органічне виробництво: право і бізнес”, м. 

Запоріжжя, 17 червня 2021 р.; 

4. Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні 

читання “Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики”, м. 

Хмельницький, 1 - 2 жовтня 2021 р.; 

5. Міжнародна науково-практична конференція “На сторожі земельного ладу: до 

20-річчя Земельного кодексу України”, м. Київ, 26 листопада 2021 р.; 

6. Науково-практична конференція “Актуальні проблеми земельного, аграрного, 

екологічного та природоресурсного права”, м. Харків, 10 грудня 2021 р. 
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9. Наукова стаття: Svitlana Khominets LEGAL SUPPORT TO THE PROTECTION 

OF LAND AND SOIL IN LIGHT OF NEW REGULATIONS OF UKRAINE // Journal 

of Environmental Law and Policy Volume 01 ISSUE 02 (August 2021) : Grassroots 

Journals, 102 p.,  

P. 35-47 (1 д.а.).  

 

Тези:  

1. Хомінець С. В. Принцип невтручання держави у здійснення громадянами, 

юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, 

користування та розпорядження землею / Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року: “матеріали круглого столу” 

(Харків, 21 травня 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. - 

384 . - С. 303 - 305 (0,2 д.а.); 

2. Хомінець С. В. Правові засади підвищення родючості грунтів / П'яте 

зібрання споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. наук. 

конф. (м. Одеса, 10 - 13 червня 2021 року) / відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х.А. 

Григор'єва. - Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. - 322 с. - С. 288 - 290 

(0,2 д.а.); 

3. Хомінець С. В. Правові засади впровадження органічного землеробства в 

Україні / Органічне виробництво: право і бізнес: матеріали науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.) / за заг. ред. О. Г. Бондаря та  Д. 

В. Федчишина. - Запоріжжя : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. - 150 с. - С. 

123 - 126 (0,2 д.а.); 

4. Хомінець С. В. Деякі питання правової охорони земель в контексті реалізації 

конституційного права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля / 

Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання “Права людини в 

сучасному світі проблем теорії та практики” (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 

р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 2021. 300 с. - С. 47-48 (0,2 д.а.); 

5. Хомінець С. В. Сучасне правове регулювання у сфері охорони грунтів / На 

сторожі земльного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу України : збірним 

матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 листопада 

2021 р.) (тези знаходяться в редакції). (0,2 д.а.); 

6. Хомінець С. В. Правовий режим земельних ділянок органічного 

виробництва / Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права : збірник матеріалів науково-практичної конференції 

(м. Харків, 10 грудня) (тези знаходяться в редакції (0,2 д.а.). 

 

Посібник для підготовки до іспиту з земельного права / [Д.В. Санніков, М.В. 

Шульга, В.І. Гордєєв та ін.]. - Харків : Право, 2021. - 376 с. (2 д.а.)   
 

 

 

 



3 

 

9.1. - 
9.2. - 

11.  Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.016  

12. - 

13. - 
14. - 

15. - 

16. - 

17. - 
18. Подяка Голови Харківської обласної ради А. Товмасяна за сумлінну працю, 

значні здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дна незалежності України 

 

Примітка: Звіт – це розширені відповіді на запитання схеми звіту, повинен бути 

надрукованим, підписаним автором та затверджуватися на засіданні кафедри. 

 

 

к.ю.н., доцент кафедри  

земельного та аграрного права                                                        С. В. Хомінець 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

земельного та аграрного права, протокол № 8 від 26.11.2021 р. 

 

 

Лаборант                                                                                              Б. О. Бухтатий 

 


