
Індивідуальний звіт 

з науково-дослідної роботи за 2017 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. Правове регулювання діяльності окремих суб’єктів аграрного права 

(1,5 д.а.) 

4. Правове регулювання діяльності окремих суб’єктів аграрного права 

(1,9 д.а.) 

 4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. На основі аналізу аграрного 

законодавства у сфері регулювання діяльності окремих суб’єктів аграрного 

права зроблено висновок, що основними причинами недостатнього розвитку 

діяльності виробників органічної сільськогосподарської продукції є не 

відповідність норм Закону України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» законодавству ЄС, що 

уповільнює просуванню вітчизняної органічної сільськогосподарської 

продукції на Європейський ринок.  

 Аналіз змін, які були внесені до Закону України «Про фермерське 

господарство» дає право зробити висновок, що процедура набуття земельної 

ділянки членом фермерського господарства на праві власності із земель 

державної власності стала набагато складніша, це призводить до обмеження 

прав членів фермерських господарств. 

5. Участі не брала. 

6. Участі не брала. 

7. Депутатом місцевої ради не є. 
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8. Взяла участь у роботі конференцій: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

ведення органічного землеробства» (м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 29-30 вересня 2017 р.). 

2. І Харківський Міжнародний Юридичний Форум «Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі», Четверта панельна дискусія 

«Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 

імплементації міжнародних стандартів» (м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 6 жовтня 2017 р.). 

3. Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції» (8 грудня 2017 р., м. 

Харків). 

 

9.Список опублікованих праць: 

Загальний обсяг – 1,9 др. арк. 

Статті: 

1. Корнієнко Г.С. Організаційно-правові аспекти регулювання виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції рослинного походження в 

Україні.  Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 

2017. – Вип. 5. – Т. 1. – С. (0,8 д.а.) 

2. Корнієнко Г.С. Правове регулювання набуття права власності на земельні 

ділянки для ведення фермерського господарства в Україні // Проблеми 

законності, Харків 2017. Вип. 139. – (0,7 д.а.) 

Тези: 

1. Корнієнко Г.С Удосконалення організаційно-правового забезпечення 

виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні// Правові 

засади ведення органічного землеробства: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (29-30 вересня 2017 р.) / за ред. Шульги М.В.  –Х.: Доміно, 2017. – 

С.115-118 (0,2 д.а.) 
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2. Корнієнко Г. С. Проблеми набуття у власність земельних ділянок для 

ведення фермерського господарства. Сучасний стан та перспективи 

розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах 

євроінтеграції: матер. «круглого столу»  (м. Харків, 8 груд. 2017 р.) / за заг. 

ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2017. С. 169-172 (0.2 д.а.). 

9. Не маю. 

9.1. Праці у наукометричній базі Index Copernicus International: 

 1.Корнієнко Г.С. Організаційно-правові аспекти регулювання виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції рослинного походження в 

Україні. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 

2017. – Вип. 5. – Т. 1 (0,8 д.а.). 

2. Корнієнко Г.С. Правове регулювання набуття права власності на земельні 

ділянки для ведення фермерського господарства в Україні // Проблеми 

законності, Харків 2017. Вип. 139. – (0,7 д.а.). Index Copernicus International. 

Збірник індексується в Google Scholar, міжнародних реферативних базах 

даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» 

(MIAR), Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science 

Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals 

Indexing; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі даних 

«Наукова періодика України» (на платформі Uran – загальнодержавна 

технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and 

Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи 

Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

10. Членом редакційної колегії не є. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не є. 

12. Опонентом не виступала. 
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13. Рецензія на автореферат дисертації Сиволоцької Світлани Ігорівни 

«Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств за 

законодавством України та Європейського Союзу» (2017) 

14. Не була. 

15. Не провадила. 

16.  Участі не брала. 

17.  Участі не брала. 

18. Нагороджена почесною грамотою з нагоди Дня університету 

(Виконком Харківської міської ради ) 

 

Канд. юрид. наук, 

доцент                                                                                      Корнієнко Г.С. 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

земельного та аграрного права 

протокол №_________ від «______»______________________ 2017 р.  

 

Завідуюча лабораторією                                                        О. О. Браславець 


