
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ПАНЧЕНКО В.В. ЗА 2017 РІК 

1.Панченко Вікторія Валеріївна. 

2.Кандидат юридичних наук, асистент. 

3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Правове 

регулювання окремих напрямів державної аграрної політики», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Правове 

регулювання окремих напрямів державної аграрної політики», 1,8 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 1) наукова стаття «Організаційно-

правове забезпечення інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки 

України» - 0,9 друк. арк.; 2) тези наукової доповіді «Деякі організаційно-правові 

питання використання земель для органічного землеробства» - 0,2 друк. арк.; 3) 

тези наукової доповіді «Поняття «джерело» і «форма» аграрного права: 

теоретичні аспекти» - 0,3 друк. арк.; 4) тези наукової доповіді «Деякі питання 

щодо правового регулювання виробництва продукції тваринництва в Україні» - 

0,2 друк. арк.; 5) тези наукової доповіді «Аграрне законодавство деяких 

зарубіжних країн: організаційно-правові питання» - 0,2 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Проаналізовано аграрне 

законодавство деяких зарубіжних країн, здійснено системний аналіз чинного 

законодавства щодо виробництва продукції тваринництва, використання земель 

для органічного землеробства та інноваційного розвитку в аграрному секторі 

економіки України, який довів, що стверджувати про цілісну та взаємоузгоджену 

систему нормативно-правових актів у цій галузі передчасно. Національне 

законодавство потребує подальшого вдосконалення з метою активізації 

належного рівня організаційно-правового забезпечення, в тому числі 

інноваційного розвитку, шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних 

напрямах науково-технічного оновлення сільськогосподарського виробництва, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів не приймала. 
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5.2. Проекти законів та інших нормативно-правових актів не рецензувала. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не працювала. 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не працювала. 

6. Зв’язок з практикою. 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводила. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензуванні не приймала. 

6.4. Прочитаних лекцій практичним працівникам не маю. 

6.5. Відповіді на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, 

організацій та громадян не готувала. 

7. Не являюсь депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

8.1. Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення 

органічного землеробства», 29-30 вересня 2017 року, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

8.2. I Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми сталого 

розвитку в глобалізованому світі», дискусійна панель: «Правові засади 

екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних 

стандартів», 3-6 октября 2017 року, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків.  

8.3. Міжнародна науково-практична конференція «Одеські юридичні читання», 

10-11 листопада 2017 року, Національний університет «Одеська юридична 

академія», м. Одеса. 

8.4. Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: 

сучасні проблеми та перспективи розвитку», 17-18 листопада 2017 року, 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», м. Львів. 
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8.5. Міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи: 

міжнародний і український досвід», 24-25 листопада 2017 року, 

Дніпропетровський гуманітарний університет, м. Дніпро. 

9. Видавнича діяльність: 

Панченко В.В., к.ю.н., асистент 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті: 

1) Панченко В. В. Організаційно-правове забезпечення інноваційного розвитку в 

аграрному секторі економіки України / Панченко В. В. // Проблеми законності. – 

Харків : 2017. – Вип. 139.  – 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1) Панченко В. В. Деякі організаційно-правові питання використання земель для 

органічного землеробства / Панченко В. В. // Правові засади ведення органічного 

землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 

(29-30 вересня 2017 року) / за ред. Шульги М.В. - Харків: «Доміно», 2017. - С. 181 

– 184. - 0,2 друк. арк. 

2) Панченко В.В. Поняття «джерело» і «форма» аграрного права: теоретичні 

аспекти / Панченко В.В. // Одеські юридичні читання: збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції (10-11 листопада 2017 року). – 

Одеса, 2017. – С. - 0,3 друк. арк. 

3) Панченко В.В. Деякі питання щодо правового регулювання виробництва 

продукції тваринництва в Україні / Панченко В.В. // Правові системи суспільства: 

сучасні проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції (17-18 листопада 2017 року). Львів: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С. - 0,2 друк. 

арк. 

4) Панченко В.В. Аграрне законодавство деяких зарубіжних країн: організаційно-

правові питання / Панченко В.В. // Правові реформи: міжнародний і український 

досвід: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (24-25 

листопада 2017 року). Дніпро, 2017. – С. - 0,2 друк. арк. 
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9.1. Публікацій з зазначенням вихідних даних у науково метричних базах даних 

Scopus, Web of Science не маю. 

9.2. Панченко В. В. Організаційно-правове забезпечення інноваційного розвитку в 

аграрному секторі економіки України / Панченко В. В. // Проблеми законності. – 

Харків : 2017. – Вип. 139. – 0,9 друк. арк. Збірник індексується в 

CrossRef (CrossRef DOI), 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 редакційних колегій не являюсь. 

11. Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була.  

13. Підготувала відгук на автореферат дисертації Шпарик Назара Ярославовича 

«Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 

– земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 

(протокол № 11 від 6 березня 2017 р.). 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала.  

16. Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Відзнак чи нагород у звітному році не отримала. 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права, протокол 

№___ від _________________2017 року. 

к.ю.н., асистент                                                                               Панченко В.В. 
 

Зав. лабораторії                                                                         О.О. Браславець 

 


