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1. Корнієнко Ганна Сергіївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Правові засади ведення агробізнесу в Україні (1.5 д.а.) 

4. Правові засади ведення агробізнесу в Україні (5.9 д.а. ) 

4.1. Розділ колективної монографії, підручника, навчального посібника, 
наукова стаття, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше на 
науковому рівні було розглянуто поняття «агробізнесу» як правової категорії, 
економіко-правові засади ведення органічного сільськогосподарського 
виробництва суб’єктами агробізнесу. 

5. Участі не брала. 

6. Участі не брала. 

7. Депутатом не є, до складу органів місцевого самоврядування у звітному 
періоді не входила. 

8. Взяла участь у наступних конференціях: 

- Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 
сучасних умовах: «Круглий стіл», присв. 90-річчю з дня народж. В.К. Попова 
(м. Харків, 1 берез. 2019 р.) 

- Всеукраїнська науково-практична конференція Суперечності взаємодії 
моралі і права в сучасному українському суспільстві (м. Харків, 30 травня 
2019 р. ) 



- Круглий стіл в межах ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
«Агробізнес і права людини: ключові виклики і план дій» (м. Харків, 26 
вересня 2019 р.); 

- Тренінг в межах ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
«Агробізнес сьогодні: алгоритми захисту» (м. Харків, 28 вересня 2019 р.); 

- Перший науково-виробничий форум Східного міжрегонального наукового 
центру НААН України «Розвиток аграрного сектора України крізь призму 
науки, освіти та виробництва» (м. Харків, 18 жовтня 2019 р.); 

- Круглий стіл організований Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників Харківської області «Землі постійного користування» (м. 
Харків, 23 жовтня 2019 р.); 

- Круглий стіл «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в 
Україні» (м. Харків, 15 листоп. 2019 р.) 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

- Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне 
право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та 
ін. Х.: Право, 2019. 696 с.; підготовлено статті – «Державне (комунальне) 
унітарне сільськогосподарське підприємство» (С. 113-117), «Матеріально-
технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників» (С. 347-
349) (1 д.а.) 

9.2. (Наукометричні бази Index Copernicus, РІНЦ тощо) 

Статті: 

Корнієнко Г.С. Поняття «агробізнес» як правова категорія// Проблеми 
законності, Харків 2019. Вип. 147. – (0,8 д.а.) 

Тези: 

- Корнієнко Г.С. «Агробізнес» як правова категорія Актуальні проблеми 
екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: 
матер. «круглого столу», присв. 90-річчю з дня народження В. К. Попова (м. 
Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Х.: 
Право, 2019. С. 135–138. (0,2 д.а.) 



- Корнієнко Г.С. Мораль і право в агробізнесі Суперечності взаємодії моралі 
і права в сучасному українському суспільстві: матер. Всеукр. наук.-практ. 
Конф., 30 травн.2019 р. Нац.юрид.ун-т ім.. Ярослава Мудрого. – Харків: 
Право, 2019. С.120-123. (0,2 д.а.) 

Підручники, навчальні посібники 

- Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє 
вид., перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. (0,7 д.а.) 

- Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. 2-е вид., перероб. і допов. 
Х.: Право, 2019. 412 с. (Розділ 7 С. 139-163, Розділ 9 С. 188-203) (2,5 д.а.) 

- Методичні матеріали для самостійної роботи та практичних занять з 
навчальної дисципліни «Аграрне право» для студентів першого 
(бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 
заочної форми навчання / уклад.: Корнієнко Г.С., Кульчий І.М., Шульга М.В. 
та ін. Харків: Нац. юрид ун-т ім.Ярослава Мудрого, 2019. 39 с. (електронне 
видання ) (0.5 д.а.) 

10. Участі не брала 

11. Участі не брала 

12. Участі не брала. 

13. - 

14. Не була. 

15. Приймала участь у міжнародному навчальному інституційному візиті м. 
Лондон, Велика Британія 15-21 липня 2019 р. Ознайомилась з роботою: 
Верховного суду та Господарського суду Лондона. 

16. Участь у спільному заході з представниками Головного територіального 
управління юстиції у Харківській області та оперативного антирейдерського 
штабу обласної державної адміністрації і органів юстиції щодо презентації і 
проведення сертифікатної програми «Юрист в агробізнесі». 

17. Участі не брала. 

18. - 



19. Участь у роботі студентського наукового гуртка: Є керівником наукового 
студентського гуртка на господарсько-правовому факультеті та інституті 
підготовки кадрів для органів юстиції.  

 

 

               Корнієнко Г.С.  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол №____від ___________________2019 р. 



 

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

3 Корнієнко Г.С. Поняття «агробізнес» як правова категорія// Проблеми законності, 
Харків 2019. Вип. 147. – (0,8 д.а.) 160 

6 

Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне право / 
редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. Х.: 
Право, 2019. 696 с.; підготовлено статті – «Державне (комунальне) унітарне 
сільськогосподарське підприємство» (С. 113-117), «Матеріально-технічне 
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників» (С. 347-349) (1 д.а.) 

100 

11 1. Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. 2-е вид., перероб. і 
допов. Х.: Право, 2019. 412 с. (Розділ 7 С. 139-163, Розділ 9 С. 188-203) (2,5 д.а.) 75 

 

 2. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє вид., 
перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. (0,7 д.а.) 

  
21 

14 

1. Корнієнко Г.С. «Агробізнес» як правова категорія Актуальні проблеми 
екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: 
матер. «круглого столу», присв. 90-річчю з дня народження В. К. Попова 
(м. Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Х.: 
Право, 2019. С. 135–138. (0,2 д.а.) 

40 

 

2. Корнієнко Г.С. Мораль і право в агробізнесі Суперечності взаємодії моралі 
і права в сучасному українському суспільстві: матер. всеукр. наук. практ. 
конференції (м.Харків, 30 трав.2019) 

40 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 
1.Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: 
1). Гармаш Т. – студентка 4 курсу 1 групи, інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції НЮУ ім. Ярослава Мудрого «Правові засади розвитку 
тваринництва в Україні шляхом органічного виробництва» 
2). Колінько Я. – студентка 4 курсу 1 групи, інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції НЮУ  м.. Ярослава Мудрого «Аграрна реформа в Україні: 
правове регулювання та наслідки» 
3). Вартовнік О. –  студентка 4 курсу 1 групи, інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції НЮУ ім. Ярослава Мудрого «Захист прав суб’єктів агробізнесу» 

120 

 

2.Наукова  стаття: 
Светлічна С.Ю. – студентка 4 курсу 3 групи, інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції НЮУ ім. Ярослава Мудрого «Логістичні компанії як суб’єкти 
агробізнесу» 

30 

 

3. Тези доповіді: 
Водолазький С.Г.– студент 4 курсу 1 групи, інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції НЮУ ім. Ярослава Мудрого «Загальна характеристика 
законодавства у сфері аграрної ринкової інфраструктури» 

20 

РАЗОМ                        -                                                                                              606 годин 

 


