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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

22 листопада 2018 року, 14:00 – секційне засідання 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв; 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор університету, 

голова оргкомітету; 
 

Новак В.П., д-р біол. наук, перший проректор; 
 

Варченко О.М., д-р екон. наук, проректор з наукової та інноваційної 

діяльності; 
 

Димань Т.М., д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної та міжна-

родної діяльності; 
 

Зубченко В.В., канд. с.-г. наук, начальник навчально-методичного від-

ділу моніторингу якості освіти та виховної робот; 
 

Борщовецька В.Д., д-р с.-г. наук, декан факультету права та лінгвісти-

ки, заступник голови оргкомітету; 
 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, голова НТТМ університету; 
 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу науково-дослідної та 

інноваційної діяльності; 
 

Мельник О.Г., канд. юрид. наук, координатор НТТМ факультету права 

та лінгвістики, напряму підготовки «Право»; 
 

Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, відповідаль-

ний секретар. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР 
 

22 листопада 2018 року, 14:00, корп. №6, ауд. 27 
 

Керівник – канд. юрид. наук Пахомова А.О.,  

Секретар – канд. юрид. наук Мельник О.Г. 

 

1. Земельне законодавство і трансформація відносин власності: історія 

та сучасність. 

Кот Дмитро Володимирович, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Настіна О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Поняття злочинності як явища та її прояви в аграрній сфері. 

Кулеша Анатолій Миколайович, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник – д-р юрид. наук Нікітенко О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Правові колізії у сфері регулювання права користування землями во-

дного фонду. 
Задерака Дмитро Анатолійович, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Обіюх Н.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Проблема поширення плагіату в студентських працях. 

Мукоїда Інна Ігорівна, студентка ІІІ курсу  

Науковий керівник − канд. юрид. наук Пахомова А.О. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Правові аспекти реалізації права на банківську таємницю. 

Вовк Анатолій В’ячеславович, студент IV курсу  

Науковий керівник − канд. юрид. наук Ковальчук І.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Правові проблеми дії мораторію на землі сільськогосподарського 

призначення в Україні. 

Мельниченко Оксана Олегівна, студентка ІІІ курсу 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Настіна О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Лізинг в аграрному секторі АПК. 

Кравчук Катерина Ігорівна, магістрантка 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Настіна О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
8. Громадський фінансовий контроль: історико-правові аспекти. 

Крижешевський Владислав Олегович, студент IV курсу 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Ковальчук І.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Особливості розмежування земель державної та комунальної власно-

сті в умовах розвитку територіальних громад в Україні. 

Міщук Анна Сергіївна, магістрантка 

Науковий керівник – д-р юрид. наук Нікітенко О.І.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Громадський фінансовий контроль та його правові наслідки. 

Кібенко Катерина Сергіївна, студентка ІV курсу 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Ковальчук І. В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Новели земельного законодавства в контексті реформування земель-

них відносин в Україні. 

Дружиніна Ксенія Миколаївна, магістрантка  

Науковий керівник − канд. юрид. наук Обіюх Н.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 
12. Перспективи розвитку виробничо-господарського потенціалу в умо-

вах формування конкурентоспроможності українських підприємств на 

європейському ринку. 

Марченко Тетяна Сергіївна, магістрантка 2-го року навчання 

Науковий керівник – канд. юрид. наук Мельник О.Г. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Податкова таємниця: особливості правового регулювання. 

Міськова Юнна Юріївна, студентка ІV курсу 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Ковальчук І. В. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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14. Правові засади використання земель сільськогосподарського приз-

начення в Україні. 

Терещенко Ярослав Сергійович, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Настіна О.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Правове регулювання спеціального фонду бюджетів різних рівнів. 

Гирявець Ірина Василівна, студентка IV курсу 

Науковий керівник – канд. юрид. наук Ковальчук І.В. 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

16. Аграрна біржа: шляхи регулювання. 

Обухов Єгор Анатолійович, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Ломакіна І.Ю. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Поняття відшкодування шкоди та збитків у разі порушення земель-

ного законодавства. 

Сагань Наталія Іванівна, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Єфремова І.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Правовий аналіз концепції розвитку фермерських господарств. 

Шевченко Вікторія Анатоліївна, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник – канд. юрид. наук Ломакіна І.Ю 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

19. Зміст правового регулювання раціонального використання земель та 

їх охорони. 

Шмигельська Ірина Андріївна, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Єфремова І.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Джерела формування спеціального фонду на регіональному рівні: 

правовий аспект. 

Цепа Д.О., студентка IV курсу 

Науковий керівник – канд. юрид. наук Ковальчук І.В. 

Білоцерківський національний агарний університет  



6 

21. Правове регулювання сервітутних відносин в Україні. 

Бебко Олег Васильович, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук  Єфремова І.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

22. Особливості визначення змісту договорів в агропромисловій сфері. 

Литвинюк Максим Юрійович, магістрант 2-го року навчання 

Науковий керівник − канд. юрид. наук Єфремова І.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БНАУ, 2018. Зам. 6813. 


