
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

 

1. Корнієнко Ганна Сергіївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Правові засади становлення та розвитку сучасних аграрних відносин 

(1,5 друкованих аркушів). 

4. Правові засади становлення та розвитку сучасних аграрних відносин   

(4 друкованих аркушів). 

4.1. Розділи, підручника, навчального посібника, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень 

4.2. Визначено, що сучасні аграрні відносини набувають розвитку за участю 

такого суб’єкта господарювання як –  фермерські господарства. Особливу 

увагу слід приділити державній підтримці фермерських господарств, 

оскільки, як показує практика, належній підтримці заважає складний та 

непрозорий механізм отримання коштів із державного бюджету. 

 З’ясовано, що сьогодні існує реальна потреба у правовому визначенні 

поняття «фермера», в тому числі на законодавчому рівні. З цією метою 

пропонується прийняти зміни до Закону України «Про фермерські 

господарства».   

Досліджено правове забезпечення відносин за участю фермерських 

господарств та запропоновано їх класифікацію за законодавством України.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Не брала участі. 

5.2.  Сумісно з проф. Шульгою М.В. підготувала відповідь запит щодо 

доцільності внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності 

дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері 

земельних відносин законопроект № 7363 від 8 грудня 2017 року 

5.3.  Не брала участі. 

5.4.  Не брала участі. 



6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не брала участі. 

6.2. Не брала участі. 

6.3. Не брала участі. 

6.4. Не брала участі. 

6.5. Не брала участі. 

7. Ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

- Тренінг «Адаптація до законодавства ЄС: у фокусі малі та середні 

аграрні виробники» (м. Полтава, 30-31 січня 2018 р.); 

- Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах» (м. Харків, 20 квітня 

2018 р.); 

- Международная научно-практическая конференция «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права» (Республика 

Беларусь, г. Минск, 26-27 апреля 2018 г.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (м. Київ, 18-19 травня 

2018 р.) 

- Міжнародна науково-практична конференція «Третє зібрання фахівців 

споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України» (м. Одеса, 7-10 червня 2018 р.) 

- Круглий стіл за участі та сприяння представників Проекту USAID 

«Підтримка аграрного і сільського розвитку», Світового банку та ВГО 

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», 

підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України 

«Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в аграрній 

сфері. Можливості та інструменти для розвитку сільських громад та 

агровиробників» (м. Харків, 19 червня 2018 р.); 

- Тренінг в межах ІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Агробізнес 2018: юридичні засоби для вирішення актуальних питань» (м. 

Харків, 28 вересня 2018 р.); 



- Обговорення організоване відділенням АПУ в Харківській області 

«Захист агробізнесу» (м. Харків, 24 жовтня 2018 р.); 

-     ІІІ щорічна «Аграрна юридична конференція» (м. Київ, 31жовтня 2018р.); 

- Презентація сертифікатної програми «Юрист в агробізнесі» 

запровадженої Національним юридичним університетом імені Ярослава 

Мудрого спільно з Головним територіальним управлінням юстиції в 

Харківській області» (м. Харків, 30 листопада 2018 р.); 

- Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика» (м. Харків, 7 грудня 2018 р.). 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Kornienko Ganna, Mykola Chabanenko, Yulia Legeza. Assessement of the 

economic efficiency of it application at enterprises. Baltic Journal of Economic 

Studies. Riga. 2018. №3. P.123-132 (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1.    Корнієнко Г.С. Аграрне право як стратегічна галузь права// Пріоритетні 

напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: 

матеріали наук.-практич.конф. (Харків, 20 квіт.2018 р.)/ за заг. ред. 

А.М.Статівки. Харків: Юрайт, 2018. С.77-81 (0.2 д.а.) 

2. Корниенко А.С. Правовое регулирование деятельности фермерских 

хозяйств в Республике Беларусь и Украине: Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-

практ. конф., г. Минск, 26-27 апр. 2018 г.) / Белорус. гос. ун-т; редкол. Т.И. 

Макарова (отв.ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 260-262 (0,2 друк. арк.). 

3. Корнієнко Г.С. Особливості правового регулювання фінансової 

підтримки фермерських господарств//Розвиток аграрного, земельного та 

екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-

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

Єрмоленка. Київ, 2018.  С.131-134. (0.2 д.а.) 

4. Корнієнко Г.С. Щодо правового статусу фермера у контексті 

інтеграційного розвитку України. Третє зібрання фахівців споріднених 

кафедр щодо обговорення стратегії еколюції аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного 

розвитку України: матер. конф. (м. Одеса, 7-10 червня 2018 р.) / відп. ред. 

Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор'єва. Одеса: Вид. Дім «Гельветика», 2018.  С. 

170-173 (0,2 друк. арк.). 



5. Корнієнко Г.С. Класифікація фермерських господарств за 

законодавством України. Сучасний стан та перспективи розвитку 

земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та 

практика матер.наук.-практ. конф.(м. Харків, 7 грудня 2018 р.) (в редакції) 

(0,2 друк. арк.). 

Підручники, навчальні посібники: 

1. - Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 

2-ге вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2018. 202 с. (0,5 друк. арк.) 

2. - Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. Х.: Право, 2018. 412 

с. (Розділ 7, Розділ 9 ) (2 друк. арк.) 

3. Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" 

[Електронний ресурс] : для студ. денної форми навчання / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого ; уклад. В. М. Корнієнко [та ін.] . - Електрон. текстові 

дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 82 с. (0,3 друк. 

арк.) 

9.1. Kornienko Ganna, Mykola Chabanenko, Yulia Legeza Assessement of the 

economic efficiency of it application at enterprises. Baltic Journal of Economic 

Studies. Riga. 2018. №3. P.123-132 

“Baltic Journal of Economic Studies” індексується у міжнародних 

реферативних базах даних: Index Copernicus Directory of Open;  Access 

Journals (DOAJ); Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science; 

Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the 

Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS). 

9.2. Не має 

10. Ні. 

11. Не є.  

12. Не була. 

13. Не готувала. 

14. Ні. 

15. - Участь у круглому столі за участі та сприяння представників Проекту 

USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку», Світового банку та 

ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України», підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства 

України «Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в 

аграрній сфері. Можливості та інструменти для розвитку сільських громад та 

агровиробників» (м. Харків, 19 червня 2018 р.); 



Участь у міжнародному стажуванні на базі Празького інституту підвищення 

кваліфікації  «Організація учбового процесу, наукових проектів та публікацій 

за стандартами Європейського Союзу» (м. Прага, Чеська Республіка, 27 

червня-12 липня 2018 р.). 

16. Презентація сертифікатної програми «Юрист в агробізнесі» (Департамент 

агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, 

грудень 2018 р.) 

17. Не брала участі. 

18. – Не має 

 

Звіт затверджено на засіданні  

кафедри земельного та аграрного права  

(протокол № __ від ___ листопада 2018 р.) 

  

 

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


