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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

21 листопада 2019 року, 14.00 – реєстрація учасників; 

                                        14.15 – секційні засідання. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв; 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

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

голова оргкомітету. 

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

новаційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

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

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

та міжнародної діяльності. 

Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, директор ДУ "НМЦ вищої та фахової пе-

редвищої освіти". 

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, декан факультету права та лінгвіс-

тики. 

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

та лінгвістики. 

Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук, доцент,  начальник редакційно-видав-

ничого відділу,  відповідальний секретар. 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідуюча відділом аспірантури та 

докторантури. 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, доцент, начальник відділу наукової та 

інноваційної діяльності. 

Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник навчально-методичного 

відділу моніторингу якості освіти та виховної роботи. 

Олешко О.Г.,  канд. с.-г. наук, доцент,  координатор НТТМ університету. 

 



 

Секція: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 

 АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА:  

НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР 
 

21 листопада 2019 р., 14:15, конференц-зала, корп. №6 
 

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

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

1. Договірні відносини за участю сільськогосподарських товаровироб-

ників. 

Стаднік Руслан Леонідович, магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють злочини в 

агропромисловому комплексі. 

Кульвановська Марина Вікторівна., магістрант  

Науковий керівник − Сімакова С.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Юридична природа здійснення права власності на землю. 

Хахула Богдан Валерійович, магістрант  

Науковий керівник − Сокиринська О.А., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Фермерське господарство як юридична особа в Україні: теоретичний 

аспект. 

Гунченко Інна Юріївна, магістрант 

Науковий керівник − Мельник О.Г., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Правове регулювання об’єкту оподаткування агробізнесу. 

Калашнік Олександр Єрвандович, магістрант 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Особливості визначення класифікації багатосторонніх договорів. 

Гірьова Юлія Володимирівна, магістрант  

Науковий керівник − Єфремова І.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 



 

7. Особливості суб’єктивного складу аграрних правовідносин 

Шевченко Олександр Андрійович, магістрант  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Правова характеристика неюрисдикційних способів захисту права 

власності 

Кирій Олександр Валерійович, магістрант  

Науковий керівник − Єфремова І.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Правове регулювання моніторингу земельних ресурсів в Україні та ЄС 

Мовчан Катерина Володимирівна, магістрант 2 

Науковий керівник − Мельник О.Г., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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