
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

Панченко Вікторія Валеріївна 

за 2018 рік 
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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи за 2018 рік 

– «Економіко-правові аспекти державної аграрної політики», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаних науково-дослідних робіт 2018 рік – 

«Економіко-правові аспекти державної аграрної політики», 4,3 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконинах НДР: Аграрне законодавство: 

розділ 4 підручник «Аграрне право», 1 др. арк.; Правове регулювання 

виробництва продукції тваринництва: розділ 14 підручник «Аграрне право», 

1,5 др. арк.; Аграрне право: посібник для підготовки до іспиту, 0,7 др. арк.; 

тези наукових доповідей: Система розвитку аграрного сектору «аграрна освіта 

- аграрна наука – аграрне виробництво» в Україні: організаційно-правові 

аспекти, 0,3 др. арк.; Деякі організаційно-правові питання щодо агроінновацій, 

0,3 др. арк.; Инвестиционный процесс в аграрном секторе Украины в условиях 

экономической интеграции, 0,2 др. арк.; Бджільництво в Україні: 

організаційно-правові питання, 0,3 др. арк. 

4.2. Визначено актуальні економіко-правові аспекти державної аграрної 

політики щодо агроінновацій та інвестиційного процесу в аграрному секторі 

економіки в умовах економічної інтеграції; проаналізовано та узагальнено 

аграрне законодавство та запропоновано систему розвитку аграрного сектору 

«аграрна освіта - аграрна наука – аграрне виробництво»; розглянуто правове 

регулювання виробництва продукції тваринництва та надано пропозиції щодо 

вдосконалення організаційно-правового врегулювання галузі бджільництва. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не проводила. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

здійснювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

здійснювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не робила. 

6.2. Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів не готувала. 
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6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування не робила. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян не здійснювала. 

7. Не є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): Пріоритетні напрями розвитку аграрного 

законодавства і права в сучасних умовах : наук.-практичн. конф. (Харків, 20 

квіт. 2018р.); Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі 

тисячоліть : Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 18-19 

травня 2018 р.); «Влияние межгосударственных интеграционных процессов на 

развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического 

права» : Международная научно-практическая конференция (Минск, 

Республика Беларусь, 26−27 апреля 2018 года); ІІ Харківський міжнародний 

юридичний форум (Харків, 25 – 28 верес. 2018 р.); «Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: теорія та практика»: науково-практична 

конференція (Харків, 7 груд. 2018 р.). 

9. Видавнича діяльність: 

Панченко В. В. Аграрне законодавство / Панченко В. В. // Аграрне право 

: підручник за ред. А. М. Статівки. – Харків : Право, 2018. – С. 75-102. 

Панченко В. В. Правове регулювання виробництва продукції 

тваринництва / Панченко В. В. // Аграрне право : підручник за ред. А. М. 

Статівки. – Харків : Право, 2018. – С. 316-344. 

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

– 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2018.- 202 с. 

Панченко В.В. Система розвитку аграрного сектору «аграрна освіта - 

аграрна наука – аграрне виробництво» в Україні: організаційно-правові 

аспекти / Панченко В.В. // Пріоритетні напрями розвитку аграрного 

законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.-практичн. конф. 

(Харків, 20 квіт. 2018р.) / за заг. ред. А. М. Статівки. -Харків : Юрайт, 2018.- С. 

236-239. 

Панченко В.В. Деякі організаційно-правові питання щодо агроінновацій 

/ Панченко В.В. // Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на 

зламі тисячоліть : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Єрмоленка. –К., 

2018. - С. 151-154.  

Панченко В.В. Инвестиционный процесс в аграрном секторе Украины в 

условиях экономической интеграции / Панченко В.В. // «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права» : материалы 

Международной научно-практической конференции (Минск, Республика 
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Беларусь, 26−27 апреля 2018 года) / Белорусский государственный 

университет Юридический факультет Кафедра экологического и аграрного 

права - Минск, 2018. 

Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне 

право» [Електронний ресурс] : для студентів ден. форми навч. першого 

(бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. Юрид. 

університет ім. Ярослава Мудрого ; уклад.  / укладачі: В.М. Корнієнко [та ін.]. 

– Харків: Нац. юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. -  86 с. 

Панченко В. В. Бджільництво в Україні: організаційно-правові питання / 

Панченко В.В. // «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, 

аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»: 

матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 7 груд. 2018 р.) / за заг. ред. М. В. 

Шульги. – Харків , 2018. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних –  не має. 

10. Не є членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

11. Не є членом спеціалізованої вчених ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів не була. 

13. Відгуки на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські не 

готувала. 

14. Не була у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не 

робила. 

18. не отримувала відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

 

«____» _____________ 2018 р.   _________________ 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол №___від ______2018 р. 

 

 

Зав. кафедри  ___________________________проф. М.В. Шульга 

 


