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Інноваційні стартапи в агробізнесі             
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ  

"ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ В АГРОБІЗНЕСІ В УМОВАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ" 

в межах V Харківського міжнародного юридичного форуму  

  

23 вересня 2021 року 

13.00-17.00, 5 зала ЦК (формат проведення змішаний: до 30 осіб + Zoom) 

  

 

 

 



У співпраці з: 

Патентно-юридична компанія 

«SION» 

 
Компанія «Mobimill» 

Стартап HarvesTrack 

 
ТОВ «АГРІТЕМА» 

 
Фермерське господарство 

«ЭКО-УСАДЬБА БЛАГОДАТНОЕ» 

 
ПП «Виноробня Сливино», 

Сімейна крафтова виноробня 

 
ДП «ІНТЕЛС-Україна» 

Асоціація "Українське насіннєве 

товариство"  

 

 

Організатором заходу виступає кафедра земельного та аграрного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

 



Вітальні слова 

13.00 - 13.15 

Тетяна Курман, доктор юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Наталія Рязанова, кандидат юридичних наук, керуюча партнерка патентно-

юридичної компанії «SION», патентна повірена України 

Валерій Станіславський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного 

та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, адвокат 

 

13.15 - 16.00 

В обговоренні візьмуть участь: 

Тетяна Курман, доктор юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Сталий розвиток агросфери – тренд правового регулювання»  

 

Наталія Рязанова, кандидат юридичних наук, керуюча партнерка патентно-

юридичної компанії «SION», патентна повірена України 

«Юридичний супровід інноваційних агростартапів» 

 

Валентин Спасібо, кандидат юридичних наук, фахівець у галузі податкового і 

підприємницького права, засновник фермерського господарства «ЭКО-УСАДЬБА 

БЛАГОДАТНОЕ» 

«Стартап в молочному тваринництві: проблеми правового регулювання 

та шляхи їх вирішення»  

 

Валерій Станіславський, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, адвокат 

«Правове забезпечення органічного виробництва як засобу реалізації ЦСР в 

агросфері» 

 



Ніна Зилюк, юристка, бізнес-медіаторка, викладач, ментор, член Ради ГС 

«Українська Продовольча Долина», директор ТОВ «АГРІТЕМА» 

«Агро он-лайн: правові аспекти створення та діяльності цифрових 

платформ (кейс  створення маркетплейсу)» 

 

Андрій Михайлов, блокчейн-ентузіаст, розробник програмного забезпечення на 

різних технологіях, консультує стартапи й надає послуги з розробки 

«Захист прав агростартапів з використанням крипто-технологій»  

 

Юлія Прохода, директорка ДП «ІНТЕЛС-Україна», голова ради Асоціації 

«Українське насіннєве товариство», член правління Національної асоціації 

патентних повірених України, патентна повірена, адвокат, сертифікований тренер 

ВОІВ,  національний експерт з географічних зазначень в Україні та  Вірменії 

«Права інтелектуальної власності - Ваш інструмент.   Нетипові рішення 

для аграрних стартапів» 

 

Тетяна Ярмош, Сумський національний аграрний університет, факультет 

харчових технологій, спеціальність «Харчові технології», магістр, авторка 

інноваційної технології 

«Розроблення ресурсозберігаючої технології 3D-напівфабрикату 

мармеладу «Малина» на основі овочевої сировини»  

 

Дмитро Майборода, директор компанії «Mobimill», співзасновник стартапу 

HarvesTrack 

«HarvesTrack або протидія крадіжкам зерна на полі. Реальна історія 

одного стартапу» 

 

Георгій Молчанов, винороб-аматор, сімейна крафтова виноробня «Сливино», 

Миколаївщина 

«Розвиток крафтового виноробства на півдні України» 

 

Робочі мови: українська 

Регламент: виступи до 15 хв., обговорення 



Модерує: 

Тетяна Курман, доктор юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Наталія Рязанова, кандидат юридичних наук, керуюча партнерка патентно-

юридичної компанії «SION», патентна повірена України 

Валерій Станіславський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного 

та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, адвокат 

14.30 - 14.45 

Кава-брейк 

 

16.00 - 16.15 

Підведення підсумків 

 

16.15 - 17.00 

Дегустація органічної продукції 

 

Аудиторія: практикуючі юристи, адвокати, представники агробізнесу, патентні повірені, 

працівники публічної служби, науковці у царині права, студенти, аспіранти, викладачі 

правничих шкіл, представники громадських організацій, усі, хто цікавиться тематикою 

інноваційних стартапів в агробізнесі і не тільки. 

Локація: 

оффлайн-спікери – 5 зала, 2 поверх Центрального корпусу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Україна) 

оффлайн-учасники – за персональним запрошенням 

онлайн-спікери – ZOOM 

онлайн-учасники – ZOOM 

Час: 13.00 – 17.00 

Метою заходу є створення простору для відкритої інтелектуальної дискусії щодо розвитку 

та запровадження інноваційних стартапів в агробізнесі як засобу реалізації цілей сталого 

розвитку. 


