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НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  

Дослідження реалізації угод Світової 

організації торгівлі у сільському господарстві 

України; Організаційно правове забезпечення 

реалізації санітарних та фітосанітарних норм у 

галузі рослинництва в Україні;  

АНОТАЦІЯ 
Зважаючи на сучасні світові інтеграційні 

процеси, у науці аграрного права розпочато 

дослідження окремих аспектів організаційно-

правового забезпечення й правового 

регулювання аграрних відносин у зв’язку зі 

вступом України до СОТ, набуттям нею 

асоційованого членства в ЄС та участю суб’єктів 

аграрного підприємства в торгівлі 

сільськогосподарськими товарами в межах Зони 

вільної торгівлі з державами-членами ЄС і СОТ. 

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 

За даним напрямом наукового дослідження 

захищена дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук 

«Організаційно-правове забезпечення реалізації 

угод Світової організації торгівлі у сільському 

господарстві України» (2017 р.), завершується 

робота над написанням двох дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, опубліковано близько ста 

наукових праць по даній тематиці наукового 

дослідження. 

ПРЕДСТАВНИКИ 

Духневич Андрій Вікторович - завідувач, 

професор кафедри цивільно-правових дисциплін 

юридичного факультету Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: 

dukhnevych.andrij@eenu.edu.ua  

Напрям наукових досліджень: Дослідження 

реалізації угод Світової організації торгівлі у 

сільському господарстві України. 

Основні наукові роботи: 

1. Правові проблеми реалізації Угоди про 

сільське господарство СОТ в Україні : 

монографія / Андрій Вікторович Духневич. – 

Луцьк : Вежа –Друк, 2016. – 400 с. 

2. Духневич А. В. Напрями еволюції 

аграрного права у контексті міжнародної 

інтеграції України / Актуальні проблеми 

регулювання аграрних, земельних, екологічних 

та природоресурсних відносин в Україні : 

колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. 
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Харитонова, І.І. Каракаш, – Одеса: Видавничий 

дім «Гельветинка», 2018. – 722 с. (1/32) 

3. Духневич А.В. Методологічні основи 

державно-правового регулювання аграрних 

відносин в умовах участі України в СОТ. // 

Актуальні питання публічного та приватного 

права : науковий журнал. – Одеса, 2017. – № 2 

(16) 2017. – С. 24 – 28. 

4. Dukhnevych A. Epistemologia prawnego 

charakteru umowy rolniczej WTO w systemie prawa 

rolnego Ukrainy // „AREA NAUKI” kwartalne 

międzynarodowe czasopismo naukowe. Fundacja 

„Ośrodek Rozwoju Kompetencji Akademickich”. – 

Lublin, 2017. –  № 2 (2) / 2017. – С. 5 – 12. 

5. Духневич А.В. Правова регламентація 

застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС // 

Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : 

Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 

№ 2 (10). – С. 64 – 70. 

6. Духневич А.В., Сидор В.Д. Державна 

підтримка сільського господарства // Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 тю – 

Харків: Право, 2016. – Т. 16: Земельне та аграрне 

право / редкол.: М.В. Шульга (голова), В.В. 

Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови), та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – С. 105 – 111.  

7. Духневич А.В. Діяльність у сфері лісового 

господарства // Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 тю – Харків: Право, 2016. – Т. 

16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. 

Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. 

голови), та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-

т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

– 2019. – С. 131 – 133. 

8. Духневич А.В. Доступ до ринку 

сільськогосподарських товарів // Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 тю – 

Харків: Право, 2016. – Т. 16: Земельне та аграрне 

право / редкол.: М.В. Шульга (голова), В.В. 

Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови), та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – С. 148 – 149. 

9. Духневич А.В. Міжнародний фонд 

сільськогосподарського розвитку // Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 тю – 

Харків: Право, 2016. – Т. 16: Земельне та аграрне 

право / редкол.: М.В. Шульга (голова), В.В. 

Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови), та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – С. 365 – 366. 

10. Духневич А.В. Напрями еволюції 

аграрного права України в контексті СОТ та ЄС 

// Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : 

Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – 

№ 1 (13). – С. 49 – 53.  

 

Боснюк Юлія Павлівна – аспірантка кафедри 

цивільно-правових дисциплін юридичного 

факультету Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: bosniuk.iuliia@ukr.net  

Напрям наукових досліджень: Організаційно 

правове забезпечення реалізації санітарних та 

фітосанітарних норм у галузі рослинництва в 

Україні 

Основні наукові роботи:  

Наукові конференції: 

1. Боснюк-Григор’єва Ю. П. Щодо безпеки 

харчових продуктів рослинного походження // 

Розвиток аграрного, земельного та екологічного 

права на зламі тисячоліть матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції  

(м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг. ред. 

д.ю.н., проф. В. М. Єрмоленка. – К., 2018.  – С. 

178-182. 

2. Боснюк-Григор’єва Ю. П. Деякі питання 

оновлення законодавчого забезпечення при 

проведенні фітосанітарних процедур  // 

Пріоритетні напрями розвитку аграрного 

законодавства і права в сучасних умовах : 

матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 20 

квітня 2018р.) / За заг. ред. А. М. Статівки. – 

Харків : Юрайт, 2018.  – С. 320-325. 

3. Боснюк-Григор’єва Ю. П. Європейські 

стандарти контролю за здоров’ям рослин // 

збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції «Третє зібрання фахівців 

споріднених кафедр щодо обговорення стратегії 

еволюції аграрних, земельних, екологічних та 

природо ресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України» : матер. конф 

(м. Одеса, 7-10 червня 2018 року) / відп. ред. 

д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. 

Григор’єва . – Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018.  – С. 85-88. 

4. Боснюк-Григор’єва Ю. П. Узгодження 

санітарних та фітосанітарних заходів в Україні з 

Європейськими стандартами // Сучасний стан та 

перспективи розвитку екологічного, земельного 

й аграрного права в умовах євроінтеграції : 

матеріали «круглого столу» (Харків, 8 груд.2017 

р.) / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 

2017.  – С. 252-254. 
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5. Боснюк-Григор’єва Ю. П. Деякі аспекти 

рівня якості українських товарів рослинного 

походження // Актуальні питання реформування 

правової системи : зб. матеріалів XV Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Луцьк, 1-2 червня 2018 року)  

/ уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2018.  – С. 88-90. 

Наукові статті: 

1. Україна на шляху до європейських 

стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних 

заходів: що зроблено та які виклики слід 

подолати / Ю. П. Боснюк-Григор’єва // Історико-

правовий часопис. – 2017. – № 2 (10). – С. 170-

175. 

2. Щодо принципів політики Європейського 

Союзу у сфері фітосанітарного контролю за 

товарами рослинного походження / Bosniuk-

Grygoriewa Julia // Area Nauki. ISSN 2544-1035, 

Wydawca:  Fundacja «Ośrodek Rozwoju 

Kompetencji Akademickich». № 3(3) /2017, Lublin, 

2017r. 

3. Нові правила виробництва, маркування та 

обігу органічної продукції/ Ю. П. Боснюк-

Григор’єва // Історико-правовий часопис. – 2019. 

– № 2 (14). – С. 118-122. 

 

Шевчук Лариса Миколаївна – старший 

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

юридичного факультету Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: 

shevchuk.larisa@eenu.edu.ua   

Напрям наукових досліджень: Екологічні 

аспекти публічних закупівель в Україні: 

національне законодавство та стандарти ЄС. 

Основні наукові роботи: 

1. Шевчук Л. М. Публічні закупівлі в Україні: 

окремі аспекти визначення поняття. Актуальні 

питання реформування правової системи: зб. 

матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Луцьк,  16−17 червня 2017 р.) / уклад. 

Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 

127−129.  

2. Шевчук Л. М. Порядок і правові наслідки 

зміни договору про закупівлю: окремі аспекти. 

Актуальні питання реформування правової 

системи: зб. матеріалів ХV Міжнар. наук.-

практ. конф. (Луцьк, 1–2 червня 2018 р.) / уклад. 

Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 

58−60. 

3. Шевчук Л. М. Деякі аспекти правового 

регулювання зміни істотних умов договору про 

закупівлю. Актуальні питання реформування 

правової системи: зб. матеріалів ХVІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Луцьк,  14−15 черв. 2019 р.) / 

уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 

221−223. 

4. Урлюк В., Шевчук Л. Вчинення 

корупційного правопорушення як підстава для 

відмови в участі у процедурі закупівлі. Радник в 

сфері державних закупівель. 2019. № 5 (92). С. 

7‒14.  

5. Урлюк В., Шевчук Л. Актуальні питання 

зміни ціни електричної енергії в договорах про 

закупівлю в умовах дії нового ринку. 

Запровадження нової моделі ринку електричної 

енергії. Радник в сфері державних закупівель. 

2019. № 9 (96). С. 27‒36. 

6. Шевчук Л. М. Екологічні аспекти 

публічних закупівель в Україні в умовах 

євроінтеграції: історико-правовий підхід. 

Тенденції розвитку юридичної науки в 

інформаційному суспільстві: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Одеса, 27 грудня 2019 року). Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 83‒86. 

7. Шевчук Л. М. Екологічні аспекти 

публічних закупівель в контексті сталого 

розвитку та європейської інтеграції України. 

International scientific and practical conference 

«Systematisation of Ukrainian and European 

legislation in the realities of the modern world»: 

Conference proceedings, December 27‒28, 2019. 

Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 

184‒187. 

8. Шевчук Л. М. Еколого-правові аспекти 

адаптації законодавства України у сфері 

публічних закупівель до acquis Європейського 

Союзу. Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 21‒22 лютого 2020 року. 

Запоріжжя, 2020. С. 47‒51.  

9. Шевчук Л. М. Правове регулювання 

екологічного маркування при здійсненні 

публічних закупівель в умовах євроінтеграції 

України. Вітчизняна юридична наука в умовах 

сучасності: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 20‒21 

березня 2020 року). Харків: ГО «Асоціація 

аспірантів-юристів», 2020. С. 149‒153. 

10. Шевчук Л. Екологічність як принцип 

публічних закупівель: законодавство України та 

стандарти Європейського Союзу. 

Підприємництво, господарство і право. 2020. № 

2. С. 177‒181. 
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