
СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

Новак Тамари Сергіївни 

 

№ 

п/п 
Назва 

Харак-

теристика 

роботи 

Вихідні дані 
Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

 

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту 

кандидатської дисертації 
 

1. Розвиток 

законодавства 

України з охорони 

праці в сільському 

господарстві: 

історико-правовий 

аспект 

Стаття Підприємництво, 

господарство і право. 

― 2010. ― № 10.   ― 

С. 56–60.  

(фахове видання) 

5 - 

2. Охорона праці в 

сільському 

господарстві як 

інститут аграрного 

права: теоретичні 

аспекти 

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України. ― 2010. ― 

Вип. 156. ―  

С. 106–113.  

(фахове видання) 

8 - 

3. Інституціональні 

принципи охорони 

праці в сільському 

господарстві – 

загальна 

характеристика 

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету біоресу-

рсів і природокорис-

тування України: 

Серія «Право». ― 

2011. ― Вип. 157. ―  

С. 114–120.  

(фахове видання) 

9 - 

4. До питання 

вдосконалення 

правового 

регулювання 

охорони праці в 

тваринництві 

 

 

 

 

Стаття Бюлетень 

Міністерства юстиції 

України. ― 2011. ― 

№ 5. ― С. 104110. 

(фахове видання) 

 

 

 

7 - 

1 2 3 4 5 6 



5.  Теоретико-правові 

засади 

інформаційного 

суспільства та його 

взаємозв’язок із 

законотворчістю  

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України: Серія 

«Право». ― К.,  

2011. ― Вип. 165. ― 

 Ч.2. ― С. 90–97. 

(фахове видання) 

8 Грабовець Н.О. 

6. Організаційно-

правові засади 

охорони праці на 

сільськогоспода-

рських 

підприємствах 

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України: Серія 

«Право». ― К.,  

2011. ― Вип. 165. ― 

Ч. 3. ― С. 139–147.  

(фахове видання) 

9 - 

7. Щодо Положення 

про найм на 

сільські роботи 

1886 р. як одного з 

перших джерел 

охорони праці в 

рослинництві 

Тези Актуальні питання 

реформування 

правової системи 

України: збірник 

наукових статей за 

матеріалами VI 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції (Луцьк, 

29–30 травня  

2009 р.).  ― Луцьк : 

Волинська обласна 

друкарня, 2009. ―  

С. 418– 420. 

3 - 

8. Щодо галузевої 

належності і місця 

охорони праці у 

сільському 

господарстві у 

системі права 

України 

Тези Сучасні проблеми 

аграрного і 

природоресурсного 

права: збірник 

наукових праць за 

матеріалами 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції (Київ,  

30–31 жовтня 2009 р.). 

― К.: ІРІДІУМ,  

2009. ― С. 93–96. 

 

 

 

 

 

4 - 

1 2 3 4 5 6 



9. Щодо взаємозв’язку 

поняття «охорона 

праці в сільському 

господарстві» та 

сфери його 

застосування 

Тези Від громадянського 

суспільства до 

правової держави: 

тези доповідей V 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції, (Харків, 

23 квітня 2010 р.). ― 

Харків: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна,  

2010. ― С. 328–330. 

3 - 

10. Деякі аспекти 

правової політики 

України у сфері 

регулювання 

відносин з охорони 

праці в сільському 

господарстві 

Тези Правова політика 

Української держави: 

матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції, 

присвяченої 70-річчю 

Прикарпатського 

національного 

університету імені 

Василя Стефаника, 

(Івано-Франківськ, 

19–20 лютого  

2010 р.). ― Івано-

Франківськ: 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

2010. ― Том 1. ― 

С. 322–325. 

4 - 

11. Особливості 

охорони праці 

неповнолітніх 

працівників у 

свинарстві  

Тези Актуальні проблеми 

правового 

регулювання 

аграрних, земельних, 

екологічних відносин 

і природокористува-

ння в Україні та 

країнах СНД:  

збірник наукових 

праць Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

(м. Луцьк, 10–11 

вересня 2010 р.). ― 

Луцьк: РВВ ЛНТУ, 

2010. ― С. 126–129. 

 

 

 

4 - 

1 2 3 4 5 6 



12. К вопросу об 

адаптации 

украинского 

законодательства в 

сфере охраны труда 

в сельском 

хозяйстве к 

законодательству 

Европейского союза  

 

 

 

Тези Правовое обеспечение 

инновационного 

развития экономики 

Республики Беларусь: 

материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции, (Минск, 

21–22 октября 

2010 г.). ― Минск: 

Позитив-центр,  

2010. ― С. 508510. 

3 - 

13. До питання 

правового 

регулювання 

охорони праці 

жінок у сільському 

господарстві  

Тези Спадковість творчих 

ідей академіка 

В.З. Янчука та їх 

розвиток у науці суча-

сного аграрного і 

природоресурсного 

права: збірник науко-

вих праць круглого 

столу, присвяченого 

85-річчю з дня наро-

дження академіка 

В.З. Янчука, (Київ, 27 

травня 2010 р.). ― К.: 

Освіта України,  

2010. ― С. 9395. 

3 - 

14. Щодо поняття 

«охорона праці в 

сільському 

господарстві» в 

його широкому та 

вузькому значенні   

Тези Проблеми сучасної 

правової системи 

України: матеріали 

Всеукраїнських 

науково-практичних 

читань, (Львів, 2526 

лютого 2011 р.). ― 

Львів: Західноукраї-

нська організація 

«Центр правничих 

ініціатив», 2001. ― 

Т. ІІ. ― С. 9697. 

2 - 

15. Взаємозв’язок 

охорони праці з 

екологічною 

безпекою 

сільськогоспода-

рської діяльності: 

правовий аспект  

Тези Правові реформи в 

Україні: проблеми 

реалізації: збірник 

наукових праць Між-

народної науково-пра-

ктичної конференції, 

(Київ, 16–17 лютого 

2011 р.). ― К.: Центр 

правових наукових 

досліджень, 2011. ― 

Т.2. ― С. 9798. 

 

2 - 

1 2 3 4 5 6 



16. Врахування 

принципу 

державного 

регулювання 

аграрного сектору в 

правовому 

регулюванні 

охорони праці в 

сільському 

господарстві  

Тези Теорія і практика 

застосування чинного 

вітчизняного та між-

народного законодав-

ства в сучасних умо-

вах: матеріали Між-

народної науково-

практичної конфере-

нції, (Одеса, 12–13 

лютого 2011 р.). ― 

Одеса: ГО «Причор-

номорська фундація 

права», 2011. ―  

Ч. 2. ― С. 2123. 

3 - 

17. До питання 

удосконалення 

галузевих 

нормативних актів 

із охорони праці в 

тваринництві  

Тези Сучасні тенденції 

розвитку 

національного 

законодавства 

України: збірник тез 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції, 

присвяченої 10-річчю 

створення 

юридичного 

факультету НУБіП 

України, (Київ, 1920 

травня 2011 р.). ― К.: 

Видавничий центр 

НУБіП України,  

2011. ― С. 370372. 

3 - 

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту 

кандидатської дисертації 
18. Правові аспекти 

охорони праці під 

час виконання робіт 

із пестицидами та 

агрохімікатами 

 

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету біоресу-

рсів і природокорис-

тування України: 

Серія «Право». ― 

2012. ― Вип. 173.  ― 

Ч. 2. ― С. 79–84.  

(фахове видання) 

6 - 

19. Охорона праці 

неповнолітніх у 

тваринництві: 

проблеми та 

перспективи 

Стаття Науковий вісник 

Дніпропетровського 

державного універ-

ситету внутрішніх 

справ. ― 2012. ― № 3 

(62). ― С. 261–267. 

(фахове видання) 

7 - 

1 2 3 4 5 6 



20. Охорона праці в 

тваринництві: 

недоліки правового 

забезпечення 

Стаття Наукові записки 

Інституту 

законодавства 

Верховної Ради 

України. ― 2012. ― 

№ 4. ― С. 114–120. 

 (фахове видання) 

7 - 

21. До питання 

забезпечення права 

на охорону праці у 

сільському 

господарстві 

Тези Право на працю та 

інші соціально-

економічні права 

людини і громадяни-

на: збірник праць  

Міжнародної науково-

практичної конферен-

ції «Конституційне 

право на працю: 

юридичні гарантії та 

судовий захист» 

(Київ, Академія 

адвокатури України, 

56 квітня 2012 р.). ― 

К.: ВГЛ «Обрії»,  

2012. ― С. 217222. 

6 - 

22. До питання 

принципів охорони 

праці у сільському 

господарстві 

Тези Теорія і практика су-

часного права: пер-

спективи та сьогоде-

ння: Матеріали міжна-

родної науково-прак-

тичної конференції 

(Запоріжжя, 2829 

квітня 2012 р). ― За-

поріжжя: Запорізька 

міська громадська ор-

ганізація «Істина», 

2012. ― Ч. 2. ― 

С. 3032. 

3 - 

23. До питання 

адаптації 

вітчизняного 

законодавства з 

охорони праці у 

сільському 

господарстві до 

міжнародного 

законодавства 

Тези Аграрне право як 

галузь права, 

юридична наука і 

навчальна дисципліна: 

Матеріали 

Всеукраїнського 

круглого столу (Київ, 

25 травня 2012 р.). ― 

К.: Видавничий центр 

НУБіП України,  

2012. ― С. 111114. 

 

 

4 - 

1 2 3 4 5 6 



24. Правові напрями 

підвищення рівня 

захищеності 

сільськогосподар-

ських працівників, 

зайнятих на роботах 

у тваринництві 

Стаття Бюлетень 

Міністерства юстиції 

України. ― 2012. ― 

№ 9. ― С. 64–71.  

(фахове видання) 

8 - 

25. Правове забезпече-

ння охорони праці у 

рослинництві: стан 

та перспективи 

розвитку 

Стаття Бюлетень 

Міністерства юстиції 

України. ― 2012. ― 

№ 12. ― С. 70–76.  

(фахове видання) 

7 - 

26. Правове регулював-

ння охорони праці у 

сільському господа-

рстві України: суча-

сний стан і напрями 

вдосконалення 

Моногра-

фія 

Ніжин.: ПП 

Лисенко М.М.,  

2013. ― 196 с. 

196 - 

27. Проблемні питання 

правового 

забезпечення 

охорони праці в 

рослинництві на 

локальному рівні 

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету біоресу-

рсів і природокорис-

тування України: 

Серія «Право». ― 

2013. ― Вип. 182. ― 

Ч. 1 ― С. 114–120. 

(фахове видання) 

8 - 

28. К вопросу 

правового 

обеспечения 

охраны 

окружающей среды 

в сельском 

хозяйстве 

Тези Современные тенден-

ции правового регу-

лирования экологи-

ческих отношений: 

материалы междуна-

родной научно-прак-

тической 

конференции (Минск, 

26–27 апреля  

2013 г.).  — Минск: 

Изд. центр БГУ,  

2013. — С. 158161. 

4 - 

29. Тенденції розвитку 

законодавства про 

охорону праці в 

Україні 

Тези Сучасні тенденції 

розвитку національно-

го законодавства: 

збірник тез ІІ Міжна-

родної науково-прак-

тичної конференції 

(Київ,1617 травня 

2013 року). ― К.: 

Видавничий центр 

НУБіП України,  

2013. ― С. 241242. 

2 - 

1 2 3 4 5 6 



30. Нові аспекти 

правового 

забезпечення 

охорони праці у 

тваринництві 

Тези Актуальні проблеми 

реформування 

земельних, 

екологічних, аграрних 

та господарських 

правовідносин: 

збірник тез 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції (м. Хме-

льницький, 1718 

травня 2013 року). ― 

Хмельницький: 

Хмельницький 

університет 

управління та права, 

2013. ― С. 324327. 

4 - 

31. Законодавство 

України про 

охорону праці: 

задачі, тенденції, 

перспективи 

Стаття Наукові записки 

Інституту 

законодавства 

Верховної Ради 

України. ― 2013. ― 

№ 5. ― С. 84–91. 

 (фахове видання) 

8 - 

32. Правове 

забезпечення 

здійснення 

аквакультури в 

контексті сталого 

використання 

водних живих 

ресурсів 

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету біоресу-

рсів і природокорис-

тування України: 

Серія «Право». ― 

2013. ― Вип. 182. ― 

Ч. 3 ― С. 108–112. 

(фахове видання) 

  

33. Правові аспекти 

сталого 

використання 

водних живих 

ресурсів 

Тези Біоресурси планети і 

біобезпека 

навколишнього 

середовища: 

проблеми і 

перспективи: Збірник 

матеріалів 

Міжнародної наукової 

конференції: Секція 

10: Земельні ресурси, 

екологія, право (Київ,  

56 листопада 

2013 р.). ― К.: МВЦ 

«Медінформ»,  

2013. ― С. 6870. 

 

 

3 - 

1 2 3 4 5 6 



34. 

 

Обеспечение ох-

раны труда жен-

щин в сельском 

хозяйстве по 

законодательству 

Украины и 

зарубежных стран 

Стаття Закон и жизнь. ― 

Кишинев. ― 2013. ― 

№ 10/2. ― С. 172–176. 

(провідне іноземне 

наукове видання) 

5 - 

35. Актуальні питання 

розвитку предмету 

трудового права 

України 

Стаття Науковий вісник 

Національного 

університету біоресу-

рсів і природокорис-

тування України: 

Серія «Право». ― 

2014. ― Вип. 197. ― 

Ч. 1 ― С. 157–162. 

(фахове видання) 

  

ІІІ. Основні навчально-методичні роботи 

(за період науково-педагогічної діяльності) 

36. Аграрне право 

України. Розділ 

«Правове регулю-

вання охорони пра-

ці в сільському 

господарстві» 

Підручник К.: Юрінком Інтер, 

2010. ― 608 с. 

608/16 Єрмоленко В.М.,  

Гафурова О.В., 

Гребенюк М.В. 

та інші, всього 

14 осіб 

37. Методичні рекоме-

ндації та завдання 

для самостійної ро-

боти з дисципліни 

«Трудове право» 

для студентів заоч-

ної форми навчання 

ОКР «Бакалавр» на-

пряму підготовки 

6.030401 «Право-

знавство»  ВП 

НУБіП України 

«Мукачівський 

НІКП» 

Методичні 

рекомен-

дації 

К.: ЦП «Компринт». ― 

2013. – 70 с.  
 

70 - 

38. Методичні рекоме-

ндації та завдання 

для самостійної ро-

боти з дисципліни 

«Трудове право».  

Ч. 2 (6 семестр 3 

курс). Для студентів 

заочної форми нав-

чання ОКР 

«Бакалавр» напряму 

підготовки 6.030401 

«Правознавство» 

Методичні 

рекомен-

дації 

К.: ЦП «Компринт». – 

2013. – 30 с. 

30  

1 2 3 4 5 6 



39. Методичні рекоме-

ндації до курсової 

роботи з дисциплін-

ни «Трудове пра-
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