
 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Туєва Оксана Миколаївна. 

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

3. Перспективні напрями розвитку аграрних правовідносин 1,5 д.а. 

4. Перспективні напрями розвитку аграрних правовідносин 6,2 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи навчального посібника, наукові 

статті,  науково-практичний коментар до Кодексу України з процедур банкрутства, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. У науковій статті та тезах наукових 

доповідей здійснено аналіз правового регулювання відносин у сфері державної підтримки 

та сертифікації органічного сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що 

важливою умовою сталого розвитку аграрного сектору економіки, вирішення соціальних та 

екологічних завдань, а також забезпечення продовольчої безпеки держави є розвиток 

органічного сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано актуальність державної 

підтримки вказаного виду діяльності  з огляду на  її беззаперечну стратегічну важливість і 

пріоритетне значення. Особлива увага в роботі приділяється  позитивному досвіду інших 

країн у вказаній сфері, який дозволив досягти  їм лідерських позицій у насичені власних та 

світових ринків органічною харчовою продукцією. Визначено, що  для реалізації 

належного правового регулювання суспільних відносин у сфері виробництва, обігу та 

маркування органічної сільськогосподарської продукції принцип державної підтримки у 

цій сфері має зайняти ключове значення і законодавче закріплення. Зазначено, що 

важливим кроком для стимулювання розвитку органічного виробництва могло б стати 

законодавче визнання даної діяльності пріоритетним напрямом розвитку аграрного сектору 

економіки. У навчальному посібнику проаналізовано перспективні напрями розвитку 

аграрних відносин, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки як пріоритетного 

напряму державної аграрної політики. Визначено специфіку правового регулювання 

зазначених відносин, проведено систематизацію та класифікацію її рівнів та загроз 

продовольчій безпеці. У роботі наведено основні напрями подальшого розвитку правового 

регулювання відносин із забезпечення продовольчої безпеки. 

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: 

 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не здійснювала. 
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6.2. Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувала. 

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. «Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення» : ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція (23-24 квітня 2021р. м. Луцьк); 

2. “Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики” ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція ( 14 травня 2021р. м. Дніпро). 

 

9. Видавнича діяльність  

1. Курман Т.В., Туєва О.М. Право продовольчої безпеки: навч. посіб./ Т.В. Курман, О.М. 

Туєва. Харків: Юрайт, 2021. 92 с. (2д.а); 

 

2. Filatov V., Нerasymchuk S., Zuieva, O., Tuieva, O., Kartsyhin, D. Protection of property rights 

of citizens in the conditions of foreign military aggression: political and legal experience of 

Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. Vol 39. Num 69. P. 198-211. (0,3 д.а) 

 

3. Туєва О.М. Актуальні правові питання державної підтримки органічного 

сільськогосподарського виробництва // Юридичний науковий електронний журнал.- №8.- 

2021.- С.191-194 (0,5 д.а.) 

4. Туєва О.М. Правові питання сертифікації органічного сільськогосподарського 

виробництва //Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні 

виклики : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : 

Університет митної справи та фінансів, 2021. – С.38-39 (0,2 д.а) 

5. Туєва О.М. Правові питання державної  підтримки виробників  органічної 

сільськогосподарської продукції //Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: 

Тези доповідей за матеріал. II 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.105-108 (0,2д.а).  

6. Науково-практичний коментар до Кодексу України з процедур банкрутства: ресурс ІТ 

платформи Ліга: Закон / кол. авт.: Ю.Ю. Бакай, Т.В. Курман, О.М. Туєва та ін.: за заг. ред. 

Т.В. Курман, Н.О. Тищенко, К.: Ліга Закон, 2021. – 474 с. URL:http:// ligazakon.net ( 3д.а.) 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

 

http
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. Filatov V., Нerasymchuk S., Zuieva, O., Tuieva, O., Kartsyhin, D. Protection of 

property rights of citizens in the conditions of foreign military aggression: political and legal 

experience of Ukraine. Cuestiones Políticas. 2021. Vol 39. Num 69. P. 198-211. (0,3 д.а) Web of 

Science 

 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

1.Туєва О.М. Актуальні правові питання державної підтримки органічного 

сільськогосподарського виробництва // Юридичний науковий електронний журнал.- №8.- 

2021.- С.191-194 (0,5 д.а.) Index Copernicus International 
 

10. Членом редакційної колегії  видань не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої вчених ради не являюсь. 

12. Опонентом  дисертаційних захистів  не була. 

13. 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 відзнаки чи нагороди не отримувала . 

 

К.ю.н., доцент кафедри 

 земельного та аграрного права                                                Туєва О.М.                                                                     

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

земельного та аграрного права 

протокол № 8 від 26.11.2021 р. 

 

Лаборант                                                                                         Бухтатий Б. О.  
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