
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2021 рік  

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові: Панченко Вікторія Валеріївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства. 

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

«Організаційно-правові питання реалізації основних засад державної аграрної 

політики України» (1,5 друк. арк.). 

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

«Організаційно-правові питання реалізації основних засад державної аграрної 

політики України» (6,0 друк. арк.).  

4.1. Форми впровадження виконинах НДР: науково-практичний 

коментар до Кодексу України з процедур банкрутства, наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Визначено актуальні економіко-правові аспекти реалізації основних 

засад державної політики щодо окремих сфер і напрямів сучасної держави, 

зокрема, досліджено та прокоментовано законодавство з процедур банкрутства 

в Україні; проаналізовано організаційно-правові питання належної реалізації 

правових механізмів з процедур банкрутства, надано відповідні рекомендації; 

розглянуто міжнародно-правові досвід інноваційно-інвестиційного розвитку 

агропромислового комплексу як складової конкурентоспроможності, доведено 

необхідність та сформовано висновки щодо вдосконалення системи 

законодавства України як одного з напрямів реформування; обґрунтовано 

організаційно-правові аспекти щодо агроекологічних заходів; зроблено 

правовий аналіз міжнародного досвіду у формуванні екологічної політики для 

застосування в Україні; досліджено організаційно-методичну діяльність 

викладача юридичних дисциплін та надано рекомендації у підготовці фахівців у 

галузі юриспруденції. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів: 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень — . 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів — . 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) — . 

 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

міжнародні конференції: 

• Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts the 8th 

International scientific and practical conference. BoScience Publisher, Boston, USA. 

2021. (USA, Boston, March 17-19, 2021) 

• Science and education: problems, prospects and innovations. 

Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN 

Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. (Japan, Kyoto, April, 28-30, 2021). 

• Results of modern scientific research and developmen. Proceedings of 

the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. 

Madrid, Spain. 2021. (Spain, Madrid, May, 2-4, 2021). 

• The world of science and innovation. Proceedings of the 10th 

International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, 

United Kingdom. 2021. (United Kingdom, London, May, 5-7, 2021). 

 

вітчизняні конференції: 

• Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення (м. Луцьк, 23-

24 квітня 2021 р.). 

• Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні 

міжнародні виклики (м. Дніпро, 14 травня 2021 р.). 

• Актуальні питання стратегії державної екологічної політики 

України на період до 2030 року (м. Харків, 21 травня 2021 р.). 

• Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних 

дисциплін (19 листопада – 6 грудня 2021 р. “ZOOM”). 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

науково-практичний коментар всього 1 / 2,5 друк. арк.: 

 

Науково-практичний коментар до Кодексу України з процедур 

банкрутства: ресурс ІТ платформи Ліга : Закон / кол. авт.: Ю.Ю. Бакай, Т.В. 

Курман, В.В. Панченко та ін.; за заг. ред. Т.В. Курман, Н.О. Тищенко; Nobilі, 

К.: Ліга: Закон, 2021. – 400 с. URL: https: // ligazakon.net. (20,8/2,5 друк. арк.); 
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статті всього 2 /1,2 друк. арк.: 

 

• Panchenko V. Legal application questions of disciplinary penalties is to 

arbitrage managing in Ukraine / Panchenko V. // Norwegian Journal of development 

of the International Science. – 2021. – № 72, Vol. 2. – P. 32 – 36. (0,5 друк. арк.).  

• Панченко В. Організаційно-правові питання щодо дисциплінарної 

відповідальності арбітражних керуючих в Україні / Панченко В. // Jurnalul 

juridic national: teorie şi practică L.L.C.: Scientific and practical Publication in law. – 

Республіка Молдова. – 2021. – № 1 (46). – P. 122 – 135. (0,7 друк. арк.).  

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 8 / 2,3 друк. арк.: 

 

• Панченко В. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу 

як складова конкурентоспроможності України / Панченко В. // Fundamental and 

applied research in the modern world. Abstracts the 8th International scientific and 

practical conference. BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. (USA, Boston, 

March 17-19, 2021). Pp. 766 – 771. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-

research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/. (0,4 друк. 

арк.);  

• Панченко В. Розвиток сільських територій: міжнародно-правовий 

досвід / Панченко В. // Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези 

доповідей за матеріал. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 

2021 р.) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. – Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. 

– С. 86 – 90. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Інноваційно-інвестиційна діяльність як складова 

конкурентоспроможності сільського господарства: міжнародно-правовий 

аспект / Панченко В. // Science and education: problems, prospects and innovations. 

Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN 

Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. (Japan, Kyoto, April, 28-30, 2021) Pp. 564 – 

567. URL: http://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-28-30-

aprelya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Організаційно-правові аспекти щодо агроекологічних 

заходів / Панченко В. // Results of modern scientific research and developmen. 

Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca 

Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 616 – 620. (Spain, Madrid, May, 2-4, 

2021). URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-

2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Організаційно-правові питання розвитку сільських 

територій / Панченко В. // The world of science and innovation. Proceedings of the 

10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. 

London, United Kingdom. 2021. Pp. 648 –651. (United Kingdom, London, May, 5-7, 

https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
http://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-28-30-aprelya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
http://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-28-30-aprelya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
http://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-28-30-aprelya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
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2021). URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-5-7-maya-2021-goda-london-

velikobritaniya-arhiv/. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Міжнародно-правовий досвід щодо підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства / Панченко В. // Український 

правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики [Текст]: 

матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14 

травня 2021 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – С. 32 

– 34. (0,2 друк. арк.); 

• Панченко В. Міжнародний досвід при формуванні екологічної 

політики в Україні / Панченко В. // Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року : матеріали «круглого 

столу» збірник матеріалів круглого столу (м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. 

ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги ; М-во освіти і науки ; Нац. акад. прав, наук 

України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. 

та аграр. права. – Харків : Право, 2021. – С. 254 – 257. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Деякі організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності викладача юридичних дисциплін / Панченко В. // Всеукраїнське 

науково-педагогічне підвищення кваліфікації в сфері освіти «Удосконалення 

професійної компетентності викладача юридичних дисциплін» (19 листопада – 

6 грудня) : збірник тез, 2021. – Р. 107 – 109. (0,2 друк. арк.). 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

у звітному році відсутні. 

 

9.2. Публікації  у інших наукометричних базах даних: 

Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International 

(Республіка Польща):  

• Панченко В. Організаційно-правові питання щодо дисциплінарної 

відповідальності арбітражних керуючих в Україні / Панченко В. // Jurnalul 

juridic national: teorie şi practică L.L.C.: Scientific and practical Publication in law. – 

Республіка Молдова. – 2021. – № 1 (46). – P. 122 – 135. (0,7 друк. арк.).  

• Panchenko V. Legal application questions of disciplinary penalties is to 

arbitrage managing in Ukraine / Panchenko V. // Norwegian Journal of development 

of the International Science. – 2021. – № 72, Vol. 2. – P. 32 – 36. (0,5 друк. арк.). 

 

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

11. Не є членом спеціалізованої вчених ради. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Відгуки на автореферати докторські, кандидатські не готувала. 

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

назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювала. 

https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-5-7-maya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-5-7-maya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-5-7-maya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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. 

 

 

 

 

Доц. Панченко В.В. 

 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 

 

 


