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Міжнародну науково-практичну конференцію «Земельні відносини у 

контексті просторового розвитку сільських територій» проведено в рамках 

ХХІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». 

Через карантинні обмеження конференція була проведена в змішаному 

режимі. 

Учасниками конференції були представники: 

- Університету Вітовта Великого (д.т.н. В. Гурскієне); 

-  Грузинського технічного університету (професори A. Січінава, 

Д. Секхніашвілі, І. Кутубідзе); 

 -  Державного технолого-економічного університету ім. Броніслава 

Маркевича в Ярославі (д-р інж. М. Балавайдер); 

- Латвійського сільськогосподарського університету (д.е.н. А. Янкава, 

д.е.н.  В. Паршова); 

- Державного аграрного університету Молдови (к.е.н. О. Горян); 

- Білоруської державної сільськогосподарської академії (к.е.н. 

О. Пісецкая); 

- Департаменту Управління природними ресурсами ДАУМ Молдови 

(д.т.н. Е. Зубко); 

- Університету науки і техніки AGH (к.е.н. М. Бушко); 

- Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 

Докучаєва (д.е.н.  І. Кошкалда, к.е.н. О. Домбровська); 

- Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ( д.е.н. 

А. Кучер, к.е.н. Л. Кучер); 

- Чорноморського національного університет імені Петра Могили 

(д.е.н. О. Лазарєва); 

- Національного університету «Львівська політехніка» (д.е.н. Н. 

Ступень); 

- Сумського національного аграрного університету (Н. Прокопенко, 

магістр І. Гоман); 

- Білоцерківського національного аграрного університету (д.е.н. 

А. Третяк); 

- ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (к.н. з держ. упр. 

В. Пересоляк); 

- Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (к.е.н. Л. Гунько); 



 

- Тлумацького фахового коледжу Львівського національного аграрного 

університету (к.е.н. Ю. Неміш, старший викладач Л. Крижанівська);  

- Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного 

університету (О. Бодак); 

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний центр 

екологічної безпеки та природокористування» (к.е.н. Р. Третяк); 

- викладачі та аспіранти факультету землевпорядкування та туризму 

ЛНАУ. 

Під час роботи конференції заслухано 17 доповідей, присвячених 

питанням організації, використання та охорони земель в зарубіжних країнах 

та Україні, просторового планування та впорядкування  земель, управління 

земельними ресурсами, кадастру, оцінки земель, землеустрою, сталого 

землекористування і планування використання земель в межах 

територіальних громад. Акцентувалась увага на використанні ГІС-технологій 

у землеустрої та кадастрі, зокрема при інвентаризації земель.  

Конференція констатує, що одним з основних напрямів формування та 

розбудови системи збалансованого землекористування є удосконалення 

механізмів розвитку земельних відносин, що полягає у визначенні 

адміністративно-правового, організаційного, фінансово-економічного та 

соціально-психологічного механізмів з конкретним набором інструментів для 

підвищення екологічного, економічного та соціального ефекту в 

землересурсній сфері. Механізми розвитку земельних відносин являють 

собою інтегровану сукупність, систему, вони тісно взаємопов’язані, проте 

зберігають своє індивідуальне значення і мають кінцеву екологічну і 

соціальну мету, а отже, є екологічно і соціально спрямованими відповідно до 

концепції сталого розвитку. 

Результати конференції свідчать, що в існуючій ситуації, коли 

практично завершена адміністративна реформа і формуються нові 

прогресивні підходи до використання земель адміністративно-

територіальних одиниць та формуються стратегії їх розвитку, дуже важливо 

врахувати особливості використання земель на території громади та з усією 

серйозністю підійти до вирішення цих питань. Активна наукова дискусія та 

обговорення розглянутих питань свідчить про актуальність тематики 

конференції. 

За результатами науково-практичної конференції прийнято ухвалу: 

1. Продовжувати  спільну наукову діяльність між навчальними 

закладами зарубіжних країн та України, сприяючи розвитку нових та 

перспективних напрямків і впровадженню різних форм кооперації наукових 

досліджень. 



2. Сприяти обміну досвідом між вітчизняними та зарубіжними 

науковцями щодо вдосконалення використання земель через проведення 

спільних  наукових досліджень  та написання наукових статей.  

3. Продовжити проведення досліджень з оптимізації використання 

земельних  ресурсів, управління земельними ресурсами, кадастру, оцінки 

земель, землеустрою, сталого землекористування і планування використання 

земель. 

4. Посилити розвиток наукових досліджень з застосуванням  

інноваційних та інформаційних технологій при дослідженні питань  

організації, використання та охорони земель в зарубіжних країнах та Україні, 

просторового планування та впорядкування земель, управління земельними 

ресурсами, кадастру, оцінки земель, землеустрою. 

5. Розширити коло наукових досліджень у сфері використання земель, 

враховуючи досвід зарубіжних країн з питань екосистемних  послуг. 

6. Використати матеріали конференції в навчальному процесі, при 

плануванні наступних наукових заходів (міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференцій, практичних семінарів, круглих столів тощо) з 

проблематики формування та розвитку земельних відносин.  

 


