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1. Панченко Вікторія Валеріївна 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного 

права 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи за 2019 рік 

– «Актуальні організаційно-правові питання аграрного сектору економіки», 
1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаних науково-дослідних робіт 2019 рік – 
«Актуальні організаційно-правові питання аграрного сектору економіки», 4,9 
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.; 
Велика українська юридична енциклопедія Т. 16: Земельне та аграрне право: 
Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правві акти 
сільськогосподарських підприємств, 0,3 др. арк.;  Статут 
сільськогосподарського підприємства, 0,2 др. арк.; Стадії прийняття 
локальних актів у сільськогосподарських підприємствах, 0,2 др. арк.; тези 
наукових доповідей: Відповідальність за правопорушення в агросфері: 
теоретико-правові питання, 0,3 др. арк.; Державна контрольно-наглядова 
діяльність в аграрному секторі як складова продовольчої безпеки України: 
організаційно-правові питання, 0,2 др. арк.; Організаційно-правове 
забезпечення системи інноваційного розвитку науки в аграрному секторі 
економіки України, 0,2 др. арк.; Банкрутство сільськогосподарських 
підприємств: організаційно-правові питання, 0,3 др. арк. 

4.2. Визначено актуальні економіко-правові аспекти державної аграрної 
політики щодо державної контрольно-наглядової діяльності в аграрному 
секторі як складової продовольчої безпеки України; розглянуто 
внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові акти 
сільськогосподарських підприємств, статут сільськогосподарського 
підприємства та стадії прийняття локальних актів у сільськогосподарських 
підприємствах; проаналізовано теоретико-правові питання відповідальності за 
правопорушення в агросфері; надано пропозиції щодо організаційно-
правового забезпечення системи інноваційного розвитку науки в аграрному 
секторі економіки України, проаналізовано правові питання щодо припинення 
діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом банкрутства. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів: 
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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. 
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): Круглий стіл присвячений 90-річчю з дня 
народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента 
НАПрН України Василя Костянтиновича Попова на тему: «Актуальні 
проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 
умовах» (м. Харків, 1 березня 2019 року); Всеукраїнська науково-практична 
конференція: Особливості правового регулювання екологічних, земельних, 
аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації (м. Івано-
Франківськ, 20 – 22 вересня 2019 року); Круглий стіл ІІІ Харківського 
міжнародного юридичного форуму: «Агробізнес і права людини: ключові 
виклики і план дій» (м. Харків, 26 вересня 2019 року); Круглий стіл ІІІ 
Харківського міжнародного юридичного форуму «Агробізнес сьогодні: 
алгоритми захисту» (м. Харків, 28 вересня 2019 року); ІІІ Харківський 
міжнародний юридичний форум (м. Харків, 24 – 28 вересня 2019 року);  
Міжнародна науково-практична конференція: Правові системи суспільства: сучасні 
проблеми та перспективи розвитку (м. Львів, 15-16 листопада 2019 року); 
Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні погляди на актуальні питання 
правових наук (м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 року); Круглий стіл: 
Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні (м. Харків, 15 
листопада 2019 року). 

9. Видавнича діяльність: 
Панченко В. В. Аграрне законодавство / Панченко В. В. // Аграрне право 

: підручник за ред. А. М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків : Право, 2019. – 
С. 75-102, 1 др. арк.; 
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Панченко В. В. Правове регулювання виробництва продукції 
тваринництва / Панченко В. В. // Аграрне право : підручник за ред. А. М. 
Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків : Право, 2019. – С. 316-344, 1,5 др. арк.; 

Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. А. М. Статівки. 
– 3-тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019.- 202 с., 0,7 др. арк.; 

Панченко В.В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правві 
акти сільськогосподарських підприємств / Панченко В.В. // Т. 16: Земельне та 
аграрне право: Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол.: 
М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019.- С. 72-
75, 0,3 др. арк.; 

Панченко В.В. Статут сільськогосподарського підприємства / Панченко 
В.В. // Т. 16: Земельне та аграрне право: Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. / редкол.: М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. 
Кулинич (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – Харків : Право, 2019.- С. 622-624, 0,2 др. арк.;   

Панченко В.В. Стадії прийняття локальних актів у 
сільськогосподарських підприємствах / Панченко В.В. // Т. 16: Земельне та 
аграрне право: Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / редкол.: 
М.В. Шульга (голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. голови) та ін.; Нац. 
акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019.- С. 
615-617, 0,2 др. арк.;   

Панченко В. В. Відповідальність за правопорушення в агросфері: 
теоретико-правові питання / В. В. Панченко // Актуальні проблеми 
екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах : 
матеріали «круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, 
проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. 
ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. - Харків : Право, 2019. - С. 164-166, 0,3 др. 
арк.;  

Панченко В. В. Державна контрольно-наглядова діяльність в аграрному 
секторі як складова продовольчої безпеки України: організаційно-правові 
питання / В. В. Панченко // Особливості правового регулювання екологічних, 
земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: 
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-
Франківськ, - м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 року) / відп. ред. Н.Р. Кобецька. 
Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. - С. 175-
178, 0,2 др. арк.;  

Панченко В. В. Організаційно-правове забезпечення системи 
інноваційного розвитку науки в аграрному секторі економіки України / В. В. 
Панченко // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-
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16 листопада 2019 року) / Західноукраїнська організація «Центр правничих 
ініціатив» : Львів, 2019. - С. 153-156, 0,2 др. арк.;  

Панченко В. В. Банкрутство сільськогосподарських підприємств: 
організаційно-правові питання / В. В. Панченко // Сучасні погляди на актуальні 
питання правових наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 року) / Запорізька міська громадська організація 
«Істина» : Запоріжжя, 2019. - С. 127-131, 0,3 др. арк.  

Методичні матеріали для самостійної роботи та практичних занять з 
навчальної дисципліни «Аграрне право» [Електронний ресурс] :  для студентів 
першого (_бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 
«Право» спеціальності 081 «Право» заочної форми навчання / уклад.: М. В. 
Шульга, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2019. - 39 с. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
науковометричних базах даних Scopus, Web of Science – не має. 

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. 
 
 
«____» _____________ 2019 р.                В. В. Панченко 
 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол №___від ______2019 р. 
 
 
Зав. кафедри  ___________________________проф. М.В. Шульга 
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Додаток видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку  

викладача Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

Панченко Вікторія Валеріївна 
за 2019 рік 

 
№ 
з/п Назва виду роботи Норма часу 

6 

1. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-
правві акти сільськогосподарських підприємств: Т. 
16: Земельне та аграрне право Велика українська 
юридична енциклопедія, 2019.- С. 72-750;  

40  

 
2. Статут сільськогосподарського підприємства: Т. 
16: Земельне та аграрне право Велика українська 
юридична енциклопедія, 2019.- С. 622-624;  

30 

 

3. Стадії прийняття локальних актів у 
сільськогосподарських підприємствах: Т. 16: 
Земельне та аграрне право Велика українська 
юридична енциклопедія, 2019.- С. 615-617. 

30 

11 1. Аграрне законодавство: Аграрне право : підручник 
– Вид. 2-ге, змін., 2019. – С. 75-102; 30 

 
2. Правове регулювання виробництва продукції 
тваринництва: Аграрне право : підручник – Вид. 2-
ге, змін., 2019. – С. 316-344; 

30 

 3. Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту – 3-тє 
вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019.- 202 с. 30 

15 

1. Відповідальність за правопорушення в агросфері: 
теоретико-правові питання : Актуальні проблеми 
екологічного, земельного та аграрного законодавства 
в сучасних умовах : матеріали «круглого столу», 
2019. - С. 164-166;  

20  

 

2. Державна контрольно-наглядова діяльність в 
аграрному секторі як складова продовольчої безпеки 
України: організаційно-правові питання: 
Особливості правового регулювання екологічних, 
земельних, аграрних, природоресурсних відносин в 
умовах глобалізації: матеріали всеукраїнської 
науково-практичної конференції, 2019. - С. 175-178;  

20 

 

3. Організаційно-правове забезпечення системи 
інноваційного розвитку науки в аграрному секторі 
економіки України: Правові системи суспільства: 
сучасні проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали міжнародної науково-практичної 

20 
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конференції, 2019. - С. 153-156; 

 

4. Банкрутство сільськогосподарських підприємств: 
організаційно-правові питання: Сучасні погляди на 
актуальні питання правових наук: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції, 2019. - С. 127-131. 

20 

17 

2. Юридичний науковий електроний журнал 
Запорізького національного університету, 
Ахмедов Г.В. – студент 2 група, 4-го курс, 
Міжнародно-правовий факультет, “Особливості 
використання земель сільськогосподарського 
призначення агрохолдинговими компаніями”; 
Никорович Б.Д. – студент 2 група, 4-го курс, 
Міжнародно-правовий факультет, “Фермерство в 
Україні та США: порівняльно-правовий аналіз” 

 
 

30 
 

 
30 

 

3. Круглий стіл: “Етика правника” 2019, 
Панченко К. Д. – студентка 2 група, 1 курс, Інститут 
підготовки юридичних кадрів для органів Служби 
безпеки України, “Етичні аспекти діяльності 
співробітників Служби безпеки України” 

20 

 


