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2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного 

права 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи за 2020 рік 

– «Економічно-правові аспекти реалізації основних засад державної аграрної 
політики», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаних науково-дослідних робіт 2020 рік – 
«Економічно-правові аспекти реалізації основних засад державної аграрної 
політики», 2,9 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконинах НДР: наукові статті: Some Vectors 
of Reforming of Economic Function of the Modern State, 0,6 др. арк.; The 
importance of forming professional competencies in the training of specialists in the 
field of jurisprudence, 0,2 др. арк.;  Аграрне право: посібник для підготовки до 
іспиту, 0,7 др. арк.; тези наукових доповідей: Деякі організаційно-правові 
питання конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України, 0,4 
др. арк.; Деякі організаційно-правові кроки щодо сприяння залученню 
приватних інвестицій у сільське господарство, 0,3 др. арк.; Вдосконалення 
системи законодавства як один з напрямів реформування аграрного сектору, 
0,2 др. арк.; Організаційно-правові питання реформування аграрного сектору 
економіки України у напрямі інвестиційного розвитку, 0,2 др. арк.; 
Інноваційний розвиток агросфери в Україні: організаційно-правові питання, 
0,3 др. арк.. 

4.2. Визначено актуальні економіко-правові аспекти реалізації основних 
засад державної аграрної політики щодо векторів реформування економічної 
функції сучасної держави; досліджено організаційно-правові питання 
конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України; розглянуто 
необхідність вдосконалення системи законодавства як одного з напрямів 
реформування аграрного сектору та важливість формування професійних 
компетентностей у підготовці фахівців у галузі юриспруденції; проаналізовано 
організаційно-правові питання реформування аграрного сектору економіки 
України у напрямі інвестиційного розвитку та інноваційного розвитку 
агросфери в Україні; надано пропозиції щодо сприяння залученню приватних 
інвестицій у сільське господарство;  

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. 
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5.3. Роботу консультантом комітетів Верховної Ради України не 
здійснювала. 

5.4. Роботу 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): Scientific and pedagogic internship «Modern 
approaches to the organization of the educational process for law students» (August 
24 - October 2, 2020, Frankfurt an der Oder); науково-практична конференція 
«Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 
умовах сучасної земельної реформи» (м. Харків, 22 травня 2020 року); ІІІ 
круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 
господарській діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 25 червня 2020 року); 
міжнародна науково-практична конференція “Юридична наука в сучасному 
світі: здобутки та перспективи” (м. Одеса, 25 вересня 2020 року); міжнародна 
науково-практична конференція “Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання” (м. 
Хмельницький, 23 жовтня 2020 року); заочна науково-практична конференція 
“Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери» (м. Харків, 
20 листопада 2020 року). 

9. Видавнича діяльність: 
Panchenko, V. V. Some Vectors of Reforming of Economic Function of the 

Modern State / S. V. Bobrovnyk, A. Ye. Shevchenko, T. V. Kotenko, 
V. V. Panchenko, O. Varych // Journal of Advanced Research in Law and 
Economics. – 2019. – Vol. 10, is. 8. – P. 2271–2276, 0,6 др. арк.; 

Panchenko, V. V. The importance of forming professional competencies in 
the training of specialists in the field of jurisprudence / V. V. Panchenko // Scientific 
and pedagogic internship «Modern approaches to the organization of the educational 
process for law students» : Internship proceedings, August 24 - October 2, 2020. 
Frankfurt an der Oder : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – Р. 207-208, 0,2 
др. арк.; 

Панченко В. В. Деякі організаційно-правові кроки щодо сприяння 
залученню приватних інвестицій у сільське господарство / Панченко В. В. // 
Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 
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умовах сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практичної 
конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. 
Шульги. Харків: Юрайт, 2020. – С. 228-231, 0,3 др. акр.; 

Панченко В. В. Деякі організаційно-правові питання 
конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України / В. В. 
Панченко // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 
діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ круглого столу 
(м. Харків, 25 червня 2020 року) / редкол. М. В. Шульга, С. В. Глібко. Харків: 
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – С. 184-188, 0,4 др. акр.; 

Панченко В. В. Вдосконалення системи законодавства як один з 
напрямів реформування аграрного сектору / В. В. Панченко // Юридична наука 
в сучасному світі: здобутки та перспективи: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м. Одеса, 25 вересня 2020 року). –  Одеса: 
Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – С. 104-106, 0,2 др. акр.; 

Панченко В. В. Організаційно-правові питання реформування аграрного 
сектору економіки України у напрямі інвестиційного розвитку / Панченко В. 
В. // Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання: збірник тез Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). –  
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – С. 323-324, 0, 2 др. акр.; 

Панченко В. В. Інноваційний розвиток агросфери в Україні: 
організаційно-правові питання / Панченко В. В. // Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери: збірник матеріалів заочної науково-
практичної конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 року) / за ред. А.П. 
Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020, 0,3 др. акр.; 

Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту / [ Ю.Ю. Бакай, В.М. 
Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.]; за заг. ред. А. М. Статівки. – 4-
тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020.- 202 с., 0,5 др. арк.; 

Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та 
методичні поради до їх написання для студентів денної форми навчання: 
навч.-методичний посіб. / уклад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, 
І.М. Кульчій, В.В. Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. Х.: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – 120 с., 0,7 др. акр.. 

9.1. Panchenko, V. V. Some Vectors of Reforming of Economic Function of 
the Modern State / S. V. Bobrovnyk, A. Ye. Shevchenko, T. V. Kotenko, 
V. V. Panchenko, O. Varych // Journal of Advanced Research in Law and 
Economics. – 2019. – Vol. 10, is. 8. – P. 2271–2276, 0,6 др. арк.. 

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. 
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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 

приймала. 
18. Не отримувала відзнаки чи нагороди у звітному році. 
 
 
«20» листопада 2020 р.                В. В. Панченко 
 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол №14 від 20 листопада 2020 р. 
 
 
Зав. кафедри  ___________________________проф. М.В. Шульга 
 


