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1. Панченко Вікторія Валеріївна. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. «Правове регулювання державної аграрної політики», 1,5 друк. арк. 
4. «Правове регулювання державної аграрної політики», 1,5 друк. арк. 
4.1.Наукова стаття «Деякі питання щодо правового регулювання 

інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України» (0,8 др. арк.), 
навч. посіб. «Аграрне право» (0,8 др. арк.), тези наукової доповіді «Деякі питання 
щодо аграрного законодавства на сучасному етапі його розвитку» (0,2 др. арк.). 

4.2. Проведено дослідження правового регулювання інвестиційної 
діяльності в аграрному секторі економіки України, виробництва продукції 
тваринництва, проаналізовано аграрне законодавство на сучасному етапі його 
розвитку, сформульовано пропозиції щодо підвищення рівня належного 
врегулювання відносин у досліджуваній сфері. 

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

6. - 
7. Ні. 
8. Наукова конференція студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених « 

Перші кроки в науці земельного права», 22 квітня 2016 року, м. Харків; 
Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років конституції України: 
Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової 
реформи», 20 травня 2016 року, м. Харків; Міжнародна науково-практична 
конференція «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та 
екологічних відносин», 18 листопада 2016 року, м. Львів. 

9. Видавнича діяльність: Панченко В. В. Деякі питання щодо правового 
регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / 
Панченко В. В. // Проблеми законності. – Харків : 2016. – Вип. 135. (0,8 др. арк.); 
Панченко В.В. Деякі питання щодо аграрного законодавства на сучасному етапі 
його розвитку / Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та 
екологічних відносин : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(18 листопада 2016 року). – Львів: Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 2016. (0,2 др. арк.); Панченко В.В. Аграрне право : посіб. для 
підготовки до іспиту / В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко, І. М. Кульчій та ін. ; за 
заг. ред. професора А. М. Статівки. – Харків : Право, 2016. (0,8 др. арк.). 

9.1. Панченко В. В. Деякі питання щодо правового регулювання 
інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / 
Панченко В. В. // Проблеми законності. – 2016. – Вип. 135. (0,8 др. арк.). Збірник 
індексується в 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. 
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