
Індивідуальний звіт 
з науково-дослідної роботи за 2016 рік 

доцента кафедри земельного та аграрного права 
Корнієнко Г.С. 

 
1. Корнієнко Ганна Сергіївна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та 

аграрного права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Розвиток аграрного законодавства», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Розвиток аграрного законодавства», 1,5 друк. арк. 
4.1 Форма впровадження виконаної НДР: розділ навчального 

посібника, розділ підручника.  
4.2. Наукова новизна виконаної НДР визначається актуальністю теми та 

правовими проблемами, що виникають в сфері реформування аграрних 
відносин в Україні та оновлення чинного аграрного законодавства. 

5. Участі не брала. 
6. Участі не брала. 
7. Депутатом місцевої ради не являюсь. 
8. Взяла участь у наступних конференціях, семінарах: 
1. Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 

України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри 
правової реформи», п’ята панель «Проблеми адаптації адміністративного, 
господарського, аграрного і екологічного законодавства України до 
законодавства ЄС (м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 20 травня 2016 р.). 

 
9. Видавнича діяльність: 
 
Навчальний посібник: 
1. Аграрне право : посіб. для підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, 

Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за заг. ред. професора А. М. Статівки. – 
Х. : Право, 2016. – 154 с. (1,5 друк. арк. автор.). 

2. Розділи підручника «Аграрне право»: «Правове становище 
фермерського господарства», «Правове становище державного 
(комунального) сільськогосподарського підприємства». 

3. Терміни до Великої української юридичної енциклопедії 
(Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства. Державне 
сільськогосподарське підприємство) (0,5 д. а.). 

 
2. Членом редакційної колегії не являюсь.  
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3. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь. 
4. Опонентом не виступала. 
5. Готувала рецензію на кандидатську дисертацію здобувача 

Савельєвої О.М. «Предмет аграрного права України в умовах сталого 
розвитку». 

6. Не була. 
7. Не брала участі. 
8. Не брала участі. 
9. Не брала участі. 
10.  Не отримувала. 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри 
земельного та аграрного права 
протокол № 8 від 1 грудня  2016 р. 
 
 

К.ю.н., доцент                                                                      Г. С. Корнієнко 
 

Завідуюча лабораторією                                                           О. О. Браславець 

 
 
 
 
 
 

 

 


