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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Сергія Миколайовича Толкача як наукового співробітника 
університету. До покажчика увійшли монографії, навчальні 
посібники, матеріали конференцій, статті з книжкових та 
періодичних видань. 

Добір матеріалу завершено 29.03.2016 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова і словосполучення скорочені 
відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила» та ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Сергія Миколайовича Толкача - старшого викладача 
кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та 
процесу Чернігівського національного технологічного 
університету, виданий з нагоди його 50-річного ювілею. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, відомості 
про його опубліковані праці: статті в періодичних виданнях, тези 
доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, 
круглих столах.  

Представлені джерела охоплюють період з 2007 по 2015 роки. 
У біобібліографічному покажчику дотримано хронологічний 

характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. 
Матеріал розміщено за алфавітом назв робіт в межах одного 
року. Добір матеріалів здійснено на основі особистих матеріалів 
автора. 

Покажчик містить довідковий апарат - алфавітний покажчик 
наукових праць, покажчик про життя та діяльність. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
 

Є люди, чий незаперечний професіоналізм, відданість справі 
та яскраві риси особистості, створюють духовну атмосферу 
навколо себе, благотворно впливають не тільки на справу, а й на 
діяльність усіх навколишніх. Саме така людина Толкач Сергій 
Миколайович. 

Народився Сергій Миколайович 16 березня 1966 року в селищі 
Першотравневе Овруцького району Житомирської області. 

В 1983 році закінчив Першотравневу середню школу та 
вступив до Чернігівського державного педагогічного інституту ім. 
Т. Г. Шевченка, який закінчив в 1990 році за спеціальністю історія 
та радянське право. 

З 1984 по 1986 роки був призваний до лав Радянської Армії.  
Розпочав свій трудовий шлях в 1990 році в Чернігівському 

юридичному технікумі на посаді секретаря комітету комсомолу 
Чернігівського міського комітету ЛКСМ України. 

З 1992 року працював викладачем циклової комісії загальних 
дисциплін Чернігівського юридичного технікуму. 

В 1996 році був обраний головою первинної профспілкової 
організації Чернігівського юридичного коледжу, яку очолює і 
дотеперішнього часу. 

Сергій Миколайович як куратор приділяє велику увагу 
вихованню молоді, формуванню не лише висококваліфікованого 
спеціаліста, а й творчої особистості, громадянина, патріота своєї 
країни.  

Сергій Миколайович - активний учасник громадського життя, 
висококваліфікований організатор. Він завжди у вирії подій, 
енергійний, життєлюбний, сповнений наукових і творчих задумів, 
постійно зацікавлений роботою, завжди готовий підтримати своїх 
студентів. 

З 1996 року науково-педагогічна діяльність Сергія 
Миколайовича Толкача пов’язана з Чернігівським юридичним 
коледжем, який тепер входить до складу Чернігівського 
національного технологічного університету як Навчально-
науковий інститут права і соціальних технологій. 

Протягом 2005 -2011 років він працював викладачем кафедри 
історії та теорії держави і права, конституційного та 
адміністративного права. Його праці присвячені актуальним 
питанням аграрного та земельного права. 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

6 

Сьогодні Сергій Миколайович перебуває на посаді старшого 
викладача кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та процесу. 

За професіоналізм, натхненну та плідну працю, та вагомий 
внесок в організації навчально-виховної роботи Сергія 
Миколайовича Толкача нагороджено грамотами: Почесною 
грамотою Чернігівської міської ради (2001 р.); Почесною грамотою 
Міністерства внутрішніх справ України (2004 р.); Грамотою 
Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій 
та праці (2009 р.); Грамотою Міністерства освіти і науки України 
(2010 р.); Почесною грамотою Федерації профспілок України 
(2006 р.). 

За свою натхненну працю та високий професіоналізм Сергій 
Миколайович користується безмежною повагою серед колег та 
студентів. 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

7 

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2007 
1. Особливості правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення / С. М. Толкач // Роль та 
місце правової держави у формуванні та розвитку громадянського 
суспільства : зб. матер. круглого столу (м. Чернігів, 3 квіт. 2007р. ) 
/ за ред. О. Г. Козинець. - Чернігів : КП Чернігівські обереги, 2007. - 
С. 50-52. 

 

2008 
2. Історичні та правові аспекти становлення та розвитку 

концесійних відносин в Україні / С. М. Толкач // Роль права в 
сучасній Україні : зб. матер. міжвузівського круглого столу, (м. 
Чернігів, 8 жовт. 2008р.) / за ред. Б. С. Сташківа. - Чернігів : 
ЧДІПСТП, 2008. - Вип. 3. - С. 45-48. 

3. Правове регулювання заборони відчуження земель 
сільськогосподарського призначення / С. М. Толкач // Роль 
права в сучасній Україні : зб. матер. міжвузівського круглого столу, 
(м. Чернігів, 17 трав. 2008 р.) / за ред. Б. І Сташківа. - Чернігів : 
ЧДІПСТП, 2008. - Вип. 2. - С. 51-54. 

4. Проблеми і перспективи продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення / С. М. Толкач // 
Актуальні проблеми розвитку держави і права : зб. матер. 
круглого столу, (м. Чернігів, 2 квіт. 2008 р.) / 
за ред. О. Г. Козинець. - Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - С. 116-118. 

 
2010 

5. Аграрні реформи : теоретичні та практичні аспекти / 
С. М. Толкач // Вісник Чернігівського державного інституту права, 
соціальних технологій та праці : щокв. наук. зб. - Чернігів : 
ЧДІПСТП, 2010. - №4. С. 30-35. - (Сер. «Право. Економіка. 
Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

 

2011 
6. Правове регулювання вирішення земельних спорів / 

С. М. Толкач // Система комплексної безпеки підприємництва : 
загальноекономічні, інформаційні, фінансові та правові аспекти, 
менеджмент її формування і розвитку. Пам’яті ректора Черніг. ін-т 
інформ., бізнесу і права Гнєдіна О. П. присвячується : зб. матер. 
VII міжвузівської наук.-практ. конф. ЧІІБІП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая 
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(31 берез. 2011 р.) / за заг. ред. Т. О. Бобришевої-Шкарлет. - 
Чернігів : ЧДТУ, 2011. - С. 51-156. 

 

2012 
7. Правові аспекти ведення державного земельного 

кадастру / С. М. Толкач // Менеджмент економічної безпеки 
підприємств, його економіко-правові, інформаційні і фінансові 
тенденції формування і розвитку : зб. наук. пр. VIII міжвузівська 
наук.-практ. конф. ЧІІБІП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая (м. Чернігів, 29 
берез. 2012 р.) / за заг. ред. Т. О. Бобришевої-Шкарлет. - Чернігів, 
2012. – С. 177-182. 

8. Розгляд земельних спорів органами державної влади / 
С. М. Толкач // Розумовські зустрічі : матер. наук.-практ. конф. (м. 
Чернігів, 28 лист. 2012 р.) / Сіверський ін-т. регіональних дослідж., 
Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Чернігів : Сіверський 
центр післядипломної освіти, 2012. Вип.1. - С. 95-99. 

 

2013 
9. Кримінальна відповідальність за «Руською правдою» і 

Судебником Казимира IV : порівняльний аналіз / С. М. Толкач 
// Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія : Право. - 2013. - Вип. 21. Ч.1 Т. 1. - С. 99-101. 

10. Правові аспекти спадкування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення іноземцями в Україні / 
С. М. Толкач // Економіко-правові і інформаційні перетворення в 
національній і глобалізованій економіці : зб. наук. пр. ІХ 
міжвузівської наук.-практ. конф. ЧІІБІП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая 
(м. Чернігів, 25 квіт. 2013 р.) / за заг. ред. Т. О. Бобришевої-
Шкарлет. - Чернігів, 2013. – С. 146-149. 

11. Правові наслідки права власності земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення громадянами України, 
які набули іноземного громадянства / С. М. Толкач // Проблеми 
захисту прав та свобод людини і громадянина : тези Всеукр. наук.-
практ. конф. студ., асп. та мол. учених (м. Чернігів, 16-17 трав. 
2013 р.). - Чернігів : ЧДТУ, 2013. – С. 300-303. 

 
2014 

12. Орендні відносини : історія та сучасність / С. М. Толкач 
// Сучасні інформаційно-правові та соціально-економічні тенденції 
впливу на розвиток бізнесу : зб. наук. пр. матер. Х міжвузівської 
наук.-практ. конф. ЧІІБІП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая (м. Чернігів, 24 
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квіт. 2014 р.) / за заг. ред. Т. О. Бобришевої-Шкарлет. - Чернігів, 
2014. - С. 85-89. 

13. Правові аспекти земельної частки (паю) та оренда 
земель с/г призначення відповідно до сертифікату на право 
на земельну частку (пай) / С. М. Толкач // Проблеми захисту 
прав та свобод людини і громадянина : тези доп. Міжнар. наук.-
практ. конф. мол. вчен. та студ. (м. Чернігів, 22-23 трав. 2014р.). – 
Чернігів : Десна Поліграф, 2014. - С. 534-543. 

 

2015 
14. Зелений сільський туризм в Україні : бути чи не бути? 

/ С. М. Толкач // Ukraine – EU. Modern technology, business and law. 
In 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. 
Innovations in social work : philosophy, psychology, sociology. Current 
problems of legal science and practice : collection of international 
scientific papers, (Kosice, Slovakia, March 30 - April 2, 2015) = 
Україна - ЄС. Сучасні технології, економіка і право. В 2-х ч. Ч. 2. 
Сучасна інженерія. Сталий розвиток. Інновації в соціальній роботі 
: філософія, психологія, соціологія. Сучасні проблеми юридичної 
науки та практики : зб. міжнар. наук. пр., (Кошице, Словаччина, 30 
берез. - 2 квіт. 2015 р.). – Chernihiv : CNUT, 2015. – С. 340-343. 

15. Особисте селянське господарство як суб’єкт надання 
послуг у сфері сільського зеленого туризму / С. М. Толкач // 
Сучасні інформаційні, правові та соціально-економічні аспекти 
розвитку бізнесу : зб. наук. пр. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. ЧІІБІП 
МНТУ ім. акад. Ю. Бугая (м. Чернігів, 23 квіт. 2015 р.) / за заг. ред. 
Т. О. Бобришевої-Шкарлет. - Чернігів, 2015. - С. 82-85. 

16. Українська державність та правова система : історія 
та сучасність / С. М. Толкач // Проблеми громадянського поступу 
українського суспільства : філософсько-правові та соціально-
психологічні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Чернігів, 21 січ. 2015 р.). - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - С. 127-132. 
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ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ С. М. ТОЛКАЧА 
 
Говоримо одну лиш правду, нічого крім правди (тиждень 

юридичного факультету) // Інститутський вісник : газ. Черніг. 
держ. ін-т. пр., соц. технол. та пр. - 2011, 25 груд. №4(21) - С. 3. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
 

А 
Аграрні реформи : теоретичні та практичні аспекти [5] 
З 
Зелений сільський туризм в Україні : бути чи не бути? [14] 
І 
Історичні та правові аспекти становлення та розвитку концесійних 
відносин в Україні [2] 
К 
Кримінальна відповідальність за «Руською правдою» і 
Судебником Казимира IV : порівняльний аналіз [9] 
О 
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення [1] 
Орендні відносини : історія та сучасність [12] 
Особисте селянське господарство як суб’єкт надання послуг у 
сфері сільського зеленого туризму [15] 
П 
Правове регулювання вирішення земельних спорів [6] 
Правове регулювання заборони відчуження земель 
сільськогосподарського призначення [3] 
Правові аспекти ведення державного земельного кадастру [7] 
Правові аспекти земельної частки (паю) та оренда земель с/г 
призначення відповідно до сертифікату на право на земельну 
частку (пай) [13] 
Правові аспекти спадкування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення іноземцями в Україні [10] 
Правові наслідки права власності земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення громадянами України, які 
набули іноземного громадянства [11] 
Проблеми і перспективи продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення [4] 
Р 
Розгляд земельних спорів органами державної влади [8] 
У 
Українська державність та правова система : історія та сучасність 
[16] 
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