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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Конференція присвячена стану, перспективам розвитку земельних відноси 

та формуванню науково-обґрунтованих рекомендацій щодо покращення ситуації 

у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

24 червня 2021 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками, науковими фаховими 

виданнями та стартапами Вінницького національного аграрного університету, 

матеріально-технічною базою університету та ННВК «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум».   

 

25 червня 2021 р.  

09:00-10:00 реєстрація учасників (корпус № 2, 2 поверх)  

10:00-13:00 пленарне засідання  (корпус № 2, ауд. 2220) 

13:00-13:30 перерва  

13:30-15:40 секційні засідання    

секція 1 – корпус № 2, ауд. 2602 

секція 2 – корпус № 1, ауд. 1108 

секція 3 – корпус № 2, ауд. 2515 

15:40-16:00 підведення підсумків конференції (корпус № 2, ауд. 2220) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв. 

Дискусія – 2-3 хв. 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(корпус № 2, ауд. 2220) 

  

10:20 – 10:30 Перспективи розвитку земельних відносин в контексті 

викликів третього тисячоліття 

ХОДАКІВСЬКА Ольга Василівна, доктор економічних наук, 

професор, член-кореспондент НААН України, заступник 

директора з науково-проєктної роботи Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» 

10:30 – 10:40 Особливості використання земель державної власності в 

умовах децентралізації 

ПРОНЬКО Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету менеджменту та права Вінницького 

національного аграрного університету 

10:40 – 10:50 Оцінка рівня продовольчої безпеки  країни в умовах 

запровадження ринку землі 

ДАНКЕВИЧ Віталій Євгенович, доктор економічних наук, 

професор, доцент, декан факультету права, публічного 

управління та національної безпеки Поліського національного 

університету 

Відкриття конференції. Вітальне слово: 

10:00-10:20 КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, академік НААН України, президент 

Вінницького національного аграрного університету, президент  

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», 

народний депутат України IV-VII скликань, голова Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної політики та 

земельних відносин (2010 – 2014 рр.) 

МАЗУР Віктор Анатолійович, кандидат сільськогоспо-

дарських наук, професор, ректор Вінницького національного 

аграрного університету  

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності 

Вінницького національного аграрного університету 

ПРОНЬКО Людмила Миколаївна, кандидат економічних 

наук, доцент, декан факультету менеджменту та права 

Вінницького національного аграрного університету 

БУДЯК Руслан Володимирович – кандидат технічних наук, 

доцент, директор відокремленого структурного підрозділу 

«Технологічно-промислового фахового коледжу Вінницького 

національного аграрного університету» 

Доповіді на пленарному засіданні: 



10:50 – 11:00 Економічні, екологічні та соціальні аспекти обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

ЛУТКОВСЬКА Світлана Михайлівна, доктор економічних 

наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, 

євроінтеграції та міжнародної діяльності  Вінницького 

національного аграрного університету 

11:00 – 11:10 

 
Правове регулювання відносин в процесі обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

БАНАР Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

Уманського національного університету садівництва 

11:10 – 11:20 Законодавче забезпечення ринку землі: що Україна відстояла, 

а чим поступилась транснаціональному капіталу 

ШИНЬКОВИЧ Андрій Васильович, кандидат економічних 

наук, проректор з науково-педагогічної роботи, перспективного 

розвитку та гуманітарної політики Вінницького національного 

аграрного університету, народний депутат України VIІI 

скликання 

11:20 – 11:30 Проблеми становлення ринкового обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

ЗАБОЛОТНИЙ Вячеслав Сергійович, кандидат економічних 

наук, доцент, заступник декана економічного факультету 

Білоцерківського національного аграрного університету 

11:30 – 11:40 Державний земельний банк: історія створення і розвитку в 

Україні та світі 

ЛОГОША Роман Васильович, доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу 

Вінницького національного аграрного університету 

11:40 – 11:50 Соціально-економічні аспекти реформування земельних 

відносин  

МЕЛЬНИК Вікторія Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи, Вінницького 

навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського 

національного університету 

11:50 – 12:00 Набуття права власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення в Україні у розрізі 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини 

ОПОЛЬСЬКА Наталя Михайлівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права Вінницького національного 

аграрного університету 

12:00 – 12:10 Вплив відкриття ринку сільськогосподарських земель на 

ефективність аграрного виробництва 

КРИЧКОВСЬКИЙ Вадим Юрійович, директор 

ТОВ «Органік-Д», аспірант ВНАУ 



12:10 – 12:20 Інституційні «пастки» земельної реформи в Україні та шляхи 

їх уникнення 

ЗАХАРЧЕНКО Володимир Іванович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького 

національного аграрного університету 

12:20 – 12:30 Правові засади регулювання інфраструктури просторових 

даних в контексті використання земель 

сільськогосподарського призначення 

КРОНІВЕЦЬ Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри права і публічного управління 

Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського 

12:30 – 12:40 Ризики та загрози обігу земель сільськогосподарського 

призначення в Україні 

СЕМЧУК Ірина Антонівна, кандидат економічних наук, 

заступник директора з навчальної роботи Відокремленого 

структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий 

коледж ВНАУ» 

12:40 – 12:50 Впровадження ринку земель в умовах зняття мораторію на 

продаж земельних часток (паїв) 

КОЗАК Юрій Володимирович, асистент кафедри землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії Вінницького національного аграрного 

університету, начальник Головного управління Держгеокадастру 

у Вінницькій області (2015 – 2019 рр.) 

12:50 – 13:00 Надання безоплатної правової допомоги у сфері земельних 

правовідносин у співпраці з органами місцевого 

самоврядування 

ЛУКІЯНОВА Марина Дмитрівна, директор Регіонального 

центру з надання безоплатної правової допомоги у Вінницькій 

області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 1  

АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

(корпус № 2, ауд. 2602) 

 

Голова секції: БАЛДИНЮК Василь Михайлович, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії ВНАУ 

 

Секретар секції: РЕВКОВА Анна Володимирівна, аспірантка ВНАУ 

 

13:30 – 13:35 

 
Стан енергетичної безпеки держави та подолання 

залежності в умовах розвитку земельних відносин 

БАЛДИНЮК Василь Михайлович, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ 

13:35 – 13:40 Стратегічні напрями розвитку біоенергетичного 

потенціалу сільськогосподарських культур та органічних 

відходів аграрних підприємств 

ТОКАРЧУК Діна Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії ВНАУ 

13:40 – 13:45 Вплив структурних змін використання 

сільськогосподарських угідь на продовольчу безпеку 

України 

БЕРЕЗЮК Сергій Володимирович, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького 

національного аграрного університету 

13:45 – 13:50 Модель біоенергетичного кластеру виробництва 

біопалива з сільськогосподарських культур та відходів 

ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету 

13:50 – 13:55 Особливості оренди сільськогосподарських земель у 

країнах ЄС та України 

САМБОРСЬКА Оксана Юріївна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ 

13:55 – 14:00 Перспективи виробництва біопалив в умовах розвитку 

земельних відносин 

ФУРМАН Ірина Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ 



14:00 – 14:05 Перспективи розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

ТОДОСІЙЧУК Володимир Леонідович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ 

14:05 – 14:10 Реформування земельних відносин у контексті 

забезпечення продовольчої безпеки держави 

ОНИЩУК Юлія Вікторівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри адміністративного менеджменту 

та альтернативних джерел енергії ВНАУ 

14:10 – 14:15 Організація земельних відносин у напряму підвищення 

енергетичної безпеки держави 

ЗУБАР Іван Валерійович, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри адміністративного менеджменту 

та альтернативних джерел енергії ВНАУ 

14:15 – 14:20 Вплив маркетингової політики сільськогосподарських 

підприємств на енергетичну незалежність держави в 

умовах розвитку земельних відносин 

РУДЗЬ Олена Станіславівна, заступник директора з 

виховної роботи, викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ» 

14:20 – 14:25 Формування парадигми аграрної політики України в 

умовах відкриття ринку земель сільськогосподарського 

призначення 

КОЗЯР Наталія Олександрівна, кандидат економічних 

наук, асистент кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії ВНАУ 

14:25 – 14:30 Стратегічні напрямки виробництва біопалив в умовах 

розвитку земельних відносин 

РАТУШНЯК Наталія Олександрівна, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-

промисловий фаховий коледж ВНАУ» 

14:30 – 14:35 Відкриття ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні: перспективи та ризики для 

фермерів 

РЕВКОВА Анна Володимирівна, аспірантка ВНАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(корпус № 1, ауд. 1108) 

 

Голова секції: ОПОЛЬСЬКА Наталя Михайлівна, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри права ВНАУ 

 

Секретар секції: ГОРДЕНКО Алла Петрівна, завідувач методичного 

кабінету Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-

промисловий фаховий коледж ВНАУ» 

 

13:30 – 13:35 Вдосконалення договору оренди земель 

сільськогосподарського призначення на сучасному 

етапі 

МАНЬГОРА Таміла Василівна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри права ВНАУ 

13:35 – 13:40 Еколого-правові вимоги охорони ґрунтів як запорука 

правопорядку у сфері обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

ОВЕРКОВСЬКА Тетяна Костянтинівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри права 

Вінницького національного аграрного університету 

13:40 – 13:45 Проблемні аспекти законодавства України в сфері обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

КОЛЕСНИК Тетяна Василівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії; кафедри 

права ВНАУ 

13:45 – 13:50 Особливості правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення в умовах 

відкриття ринку земель 

ПРАВДЮК Андрій Леонідович, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри права ВНАУ 

13:50 – 13:55 Проблемні аспекти правового регулювання обігу земель 

сільськогосподарського призначення на сучасному 

етапі земельної реформи 

ДЗЕВЕЛЮК Андрій Володимирович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри права ВНАУ 

13:55 – 14:00 Проблемні аспекти обігу земель сільськогосподарського 

призначення в Україні: порівняльно-правовий аналіз 

МОРОЗОВА Ольга Миколаївна, кандидат юридичних 

наук, викладач Відокремленого структурного підрозділу 

«Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» 



14:00 – 14:05 Перспективи застосування досвіду державного 

регулювання ринку земель сільськогосподарського 

призначення країн Європейського Союзу в Україні 

ПІКОВСЬКА Тетяна Валентинівна, кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри права ВНАУ 

14:05 – 14:10 Особливості застосування Закону України «Про 

внесення змін до деяких  законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції 

у сфері земельних відносин» № 1423-IX від 

28.04.2021 року 

ТОМЛЯК Таїса Сергіївна, асистент кафедри права ВНАУ 

14:10 – 14:15 Ринок земель: актуальні питання правозастосування 

новел законодавства 

ГРУШКО Жанна Вячеславівна, адвокат адвокатського 

об’єднання  «ВІНПАРТНЕРС» 

14:15 – 14:20 Соціальна відповідальність власників земельних 

ділянок в умовах зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення 

КОВАЛЬОВ Дмитро Володимирович, асистент кафедри 

права ВНАУ 

14:20 – 14:25 Правове регулювання ринку земель 

сільськогосподарського призначення: світовий досвід 

та його використання в Україні 

ЧЕРНИЩУК Наталія Володимирівна, кандидат 

історичних наук, старший викладач кафедри права ВНАУ 

14:25 – 14:30 Теоретичні засади правового регулювання обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

БОЖКО Лариса Миколаївна, кандидат історичних наук, 

викладач Відокремленого структурного підрозділу 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та 

дизайну ВНАУ»  
14:30 – 14:35 Specificity of criminal liability for violations in the field of 

land relations in Ukraine 

БАБОЙ Анна Михайлівна, старший викладач кафедри 

права ВНАУ 

14:35 – 14:40 Порівняння досвіду державної підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції в Україні та 

Бельгії 

ТИМОШЕНКО Єлизавета Анатоліївна, асистент 

кафедри права ВНАУ 

14:40 – 14:45 Правові моделі обігу сільськогосподарських земель у 

країнах ЄС: перспективи впровадження в Україні 

БАБОЙ Владислав Сергійович, асистент кафедри права 

ВНАУ 



14:45 – 14:50 Особливості реалізації земельних ділянок через 

проведення земельних (електронних) торгів 

ГАЙДАЙЧУК Наталія Петрівна, голова циклової комісії 

юридичних дисциплін Відокремленого структурного 

підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ» 

14:55 – 15:00 Аграрне рейдерство та шляхи його подолання в умовах 

відкриття ринку землі 

ТІТЕНКО Інна Миколаївна, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ» 

15:00 – 15:05 Законодавчі колізії інституту земельного сервітуту та 

шляхи їх вирішення в Україні 

ШАПОВАЛОВА Ольга Григорівна, завідувач 

юридичного відділення Відокремленого структурного 

підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ» 

15:05 – 15:10 Аграрна політика охорони земель при здійсненні 

господарської діяльності в умовах розвитку земельних 

відносин 

МРУК Валентина Василівна, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ» 

15:10 – 15:15 Основні шляхи покращення державного регулювання 

ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні 

АЛЬБЕРТОВИЧ Юлія Петрівна, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-

промисловий фаховий коледж ВНАУ» 

15:15 – 15:20 Сучасний стан державного контролю за використанням 

та охороною земель сільськогосподарського 

призначення: проблеми та напрями вирішення 

ЖУКОВСЬКИЙ Володимир Анатолійович, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-

промисловий фаховий коледж ВНАУ» 

15:20 – 15:25 Проблеми розвитку фермерських господарств в умовах 

земельної реформи в Україні 

КОВАЛЬ Валерій Степанович, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ» 

15:25 – 15:30 Вдосконалення правового регулювання земель 

сільськогосподарського призначення, які не 

використовуються 

ЗАГНІЙ Ольга Іванівна, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Немирівський фаховий коледж 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ» 



15:30 – 15:35 Проблемні питання та перспективи обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

ОЛЕКСІЄНКО Олена Василівна, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу «Немирівський 

фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ» 

15:35 – 15:40 Особливості управління земельними ресурсами у 

контексті впровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення 

СІЧКАР Ольга Михайлівна, викладач Відокремленого 

структурного підрозділу «Немирівський фаховий коледж 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

ОБІГ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ЗНЯТТЯ 

МОРАТОРІЮ  

(корпус № 2, ауд. 2515) 
 

Голова секції: ЛОГОША Роман Васильович, доктор економічних наук, 
доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ 
 

Секретар секції: БАБИНА Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, 

асистент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ 

 

13:30 – 13:35 

 

Розподіл прав власності на землю та особливості її оренди 

в Україні 

МАЗУР Катерина Василівна, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу ВНАУ 

13:35 – 13:40 Моніторинг земельних відносин: сучасний стан і 

перспективи розвитку  

ГАРБАР Жанна Володимирівна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу ВНАУ  

13:40 – 13:45 Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в 

контексті збалансованого використання земель 

сільськогосподарського призначення 

КУБАЙ Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу ВНАУ 

13:45 – 13:50 Земельна реформа: імплементація світового досвіду в 

Україні 

БАБИНА Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, 

асистент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу 

ВНАУ 

13:50 – 13:55 Перспективні напрямки розвитку фермерства в умовах 

зняття мораторію на продаж землі сільськогоспо-

дарського призначення 

ГОНТАРУК Ярослав Вікторович, кандидат економічних 

наук, асистент кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу ВНАУ 

13:55 – 14:00 Особливості запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення в умовах 

проведення адміністративно-територіальної реформи 

КРАСНЯК Олена Петрівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу ВНАУ 



14:00 – 14:05 Підтримка та розвиток малого бізнесу в умовах  реалізації 

земельної реформи 

САВІНА Світлана Сергіївна, кандидат економічних наук,  

старший викладач кафедри аграрного менеджменту та 

маркетингу ВНАУ 

14:05 – 14:10 Удосконалення формування земельного капіталу в 

сільському господарстві 

ВІЛЬЧИНСЬКА Наталія Леонідівна, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-

промисловий фаховий коледж ВНАУ» 

14:10 – 14:15 Моделі ринку землі та аналіз їх економічного ефекту 

ГАЙДУЧИК Галина Михайлівна, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу директор 

«Ладижинський фаховий коледж ВНАУ» 

14:15 – 14:20 Формування ринку землі сільськогосподарського 

призначення та його вплив на тенденції інноваційного 

розвитку аграрних підприємств України 

МАЙБОРОДЮК Каріна Сергіївна, аспірантка ВНАУ  

14:20 – 14:25 Вплив відкриття ринку сільськогосподарських земель на 

формування кооперативів та збільшення площ нішевих  

культур 

ВАСИЛЬЄВ Олександр Володимирович, комерційний 

директор ТОВ «Органік-Д» 

14:25 – 14:30 Тенденції розвитку ринку землі сільськогосподарського 
призначення в контексті інноваційного розвитку 
рослинницької галузі  
КВАТЕРНЮК Анна Олександрівна, аспірантка ВНАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЛЯ НОТАТОК 
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Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Обіг земель сільськогосподарського призначення  

та земельна децентралізація» 
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24-25 червня 2021 року 
 

 

 


