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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 (9.3 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» його ознаки як 
правової категорії. Проведено визначення та класифікацію правовідносин у 
сфері агробізнесу. Розглянуті виробничі, логістичні та інноваційні 
правовідносини у сфері агробізнесу. Проаналізовано економіко-правові 
засади ведення органічного сільськогосподарського виробництва суб’єктами 
агробізнесу. 

5. Участі не брала. 

6. Провела разом з кандидатом юридичних наук, доцентом, асистентом 
кафедри земельного та аграрного права Кульчій І.М. та суддею Великої 
Палати Верховного Суду України доктором юридичних наук, професором 
Уркевичем В.Ю. узагальнення практики розгляду Верховним Судом спорів 
за участю сільськогосподарських товаровиробників. 

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

8. Взяла участь у наступних конференціях: 



1. Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Теоретичний 
аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті», 24–25 квітня 
2020 року у місті Запоріжжі. 

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука в ХХІ 
столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» у місті Запоріжжі 
8–9 травня 2020 рік. 

3. Міжнародній науково-практичній конференції «П’яті Таврійські юридичні 
наукові читання», 15–16 травня 2020 року у місті Київ. 

4. Міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова правової 
держави в Україні: реалії та перспективи», 29 травня 2020 року у місті Одесі 
Національний університет «Одеська юридична академія»  

5. ХХІV науково-практичній конференції «Теорія та практика сучасної 
юриспруденції», 30 травня. 2020 року у місті Харків. 

6. Науково-практичній конференції «Актуальні правові проблеми земельних, 
аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи», 22 
травня 2020 року у місті Харків 

7. ІІІ круглому столі «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах» Бізнес-середовище: сучасні 
виклики і загрози, 25 червня 2020 у місті Харків. 

8. Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інноваційного 
розвитку агросфери», 20 листопада 2020 року у місті Харків. 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

- Корнієнко Г. С. Економіко-правові аспекти ведення агробізнесу у сфері 
органічного сільськогосподарського виробництва // Органічне 
сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення / за заг. 
ред. проф. М. В. Шульги. Харків: Юрайт. 2020. С. 12–25. (1 д.а.) 

9.2. (Наукометричні бази Index Copernicus, РІНЦ тощо) 

Статті: 

1. Корнієнко Г. С. Агробізнес в Україні: правова регламентація як умова 
виникнення та розвитку Підприємництво, господарство і право. 2020. 
№ 2. (228). С.165-172.(0.5 д.а) 



2. Корнієнко Г. С. Окремі питання правового забезпечення фермерського 
землекористування в умовах ринку земель Проблеми законності. 2020. 
Вип.148. С.162-168.(0.5 д.а) 

3. Корнієнко Г. С. Правовий статус агроходингів в Україні Держава та 
регіони. 2020. №1. С.71-77..(0.5 д.а) 

4. Корнієнко Г. С. Організаційно-правові форми концентрації капіталу в 
агробізнесі України Recht der Osteuropäischen Staaten. 2020. №1. С.62-
66. (0.5 д.а) 

5. Корниенко А.С. Правовой режим деятельности субъектов агробизнеса 
в сфере реализации сельскохозяйственной продукции Legea si Viata. 
2020. №6-7.С.91-95. (0.5 д.а) 

6. Корнієнко Г. С. Ознаки агробізнесу як аграрно-правової категорії 
Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 85. С.104-110. (0.5 д.а) 

7.  Корнієнко Г. С. Структурній поділ агробізнесу: правовий аспект 
Юридичний вісник. 2020. №2. С.188-195.(0.5 д.а) 

8.  Корнієнко Г.С. Правові аспекти органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції в Україні "Jurnalul juridic national: 
teorie şi practică"№ 5 2020. С.124-130. (0.5 д.а) 

9.  Корнієнко Г. С. Аграрні інновації як чинник становлення 
національного агробізнесу Право та інновації. 2020. № 3(31). С.18-24. 
(0.5 д.а) 

10.  Корнієнко Г. С. Логістичні правовідносини в сфері агробізнесу 
«Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових 
праць. Юридичні науки» № 3 (2020 р.) С.57-62. (0.5 д.а) 

11.  Корнієнко Г. С. Види виробництва сільськогосподарської продукції в 
агробізнесі: правовий аспект Міжнародний науковий журнал 
"INTERNAUKA"  Серія: «Юридичні науки» № 8(30). 2020. С 39-45. (0.5 
д.а) 

12.  Корнієнко Г. С. Особливості аграрного підприємництва: економічний, 
соціальний екологічний, аспекти № 1 збірника наукових праць 
«Екологічне право»  (в редакції) (0.5 д.а) 

13.  Корнієнко Г.С. Класифікація правовідносин у сфері агробізнесу 
Scientific Journal “ScienceRise:Juridical Science”№2 (12). 2020. С.30-35. 
(0.5 д.а) 
 

Тези: 

1. Корнієнко Г. С. Правові аспекти становлення агробізнесу в Україні 
Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ 



столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Запоріжжя, 24-25 квітня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний 
університет.2020. С.83-86. (0.2 д.а.) 

2. Корнієнко Г. С. Загальнонаукові методи вивчення агробізнесу як 
правової категорії «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 
пріоритетні напрями досліджень»: тези доповідей міжнародної 
науково-практичній конференції, м. Запоріжжя, 8–9 травня 2020 року/ 
За заг. ред.. Т.О. Коломоєць. – м. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С.108-111. (0.2 
д.а.) 

3. Корнієнко Г. С. Суб’єкти агробізнесу у сфері реалізації 
сільськогосподарської продукції: правовий режим діяльності та 
класифікація  П’яті Таврійські юридичні наукові читання: Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15–16 травня 
2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. 
Вернадського, 2020. – С.96-98. (0.2 д.а) 

4.  Корнієнко Г. С. Методи правового регулювання агробізнесу Розбудова 
правової держави в Україні: реалії та перспективи: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 травня 2020 
року). – Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2020. – С97-99. (0.2 д.а.)   

5.  Корнієнко Г. С. Основні ознаки агробізнесу як правової категорії 78 
Матеріали ХХІV науково-практичної конференції «Теорія та практика 
сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 травня. 2020 р. Харків, 2020. С. 
(0.2 д.а)  

6. Корнієнко Г. С. Організаційно-правові проблеми розвитку агробізнесу 
в умовах земельної реформи Актуальні правові проблеми земельних, 
аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 
реформи: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. 
Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги, 
Харків: Юрайт, 2020. С152-155 (0.2 д.а.) 

7.  Корнієнко Г. С. Агробізнес як економіко-правова категорія Бізнес-
середовище: сучасні виклики і загрози ІІІ круглий стіл «Економіко-
правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в 
сучасних умовах» Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ круглого 
столу м. Харків, 25 червня 2020.С.115-122. (0.4 д.а.) 

8. Корнієнко Г.С. Види інновацій у сфері агробізнесу: правовий аспект 
(0,2 д.а.) 

Підручники, навчальні посібники 



1. Аграрне право: посіб.для підготов.для іспиту/ Ю.Ю. Бакай, В.М. 
Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.; за заг.ред. А.М. Статівки, - 4-
те вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2020, 202с. (0,8 д.а.) 

2. Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине «Аграрное 
право» для студентов дневной формы обучения / сост.: Ю. Ю. Бакай, А. С. 
Корниенко, И. Н. Кульчий, Т. В. Курман и др. / под общ. ред. Т. В. Курман. – 
Харьков: Национальный юридический университет имени Ярослава 
Мудрого, 2020. − 65 с.(0,3 д.а) 

3. Методические материалы для самостоятельной работы и практических 
занятий по учебной дисциплине «Аграрное право» для студентов первого 
(бакалаврского) образовательно-квалификационного уровня отрасли знаний 
08 «Право» специальности 081 «Право» заочной формы обучения / сост.: М. 
В. Шульга, А. С. Корниенко, И. Н. Кульчий и др. Харьков: Нац. юрид. ун-т 
им. Ярослава Мудрого, 2020. 40 с. (0,25 д.а.) 

10. Участі не брала 

11. Участі не брала 

12. Участі не брала. 

13. Підготувала відгук на автореферат докторської дисертації Григор’євої  
Х.А. тема: «Концептуальні засади правового регулювання державної 
підтримки сільського господарства в Україні». 

14. Не була. 

15. - 

16. - 

17. Участі не брала. 

18. - 

19. Участь у роботі студентського наукового гуртка: є співкерівником 
наукового студентського гуртка Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції.  

               Корнієнко Г.С.  

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол №____від ___________________2020 р. 


