
Доповідач: завідувач кафедри,  

професор В.М. Єрмоленко 



 

 
 



Штатних НПП – 10 осіб. 

Сумісників – 1 особа. 



Середній вік – 35 років 



 
 



    

    

 

 

 

 

6 навчально-

методичних 

комплексів 

програми 

«Земельне 

право» 
 

6 навчально-

методичних 

комплексів 

програми 

«Екологічне 

право» 

 

Розроблені навчально-методичні комплекси для  

2-х магістерських програм, які введені вперше 
 

Всього за кафедрою закріплено викладання 26 навчальних 

дисциплін на всіх факультетах університету. 
 



Дослідницька спеціалізація 

• Правове регулювання аграрних 
відносин 

Виробнича спеціалізація 

• Аграрне право 

У 2015 р. введено:  
• Земельне право  

• Екологічне право 
 



Ветеринарне право підручник за редакцією В.М. Єрмоленка, доктора юридичних 

наук, професора. 

  

Затверджено Міністерством освіти і науки України 

 (лист №1/11-18294 від 18 листопада 2014 р.)  

Рекомендовано Вченою радою Національного університету 

 біоресурсів і природокористування України  

( протокол №2 від 24 вересня 2014 р.) 
  

    

 Авторський колектив: 

Єрмоленко В.М., доктор юридичних наук, професор 

(керівник авторського колективу) – вступ. Розділи 2, 3, 4, 7, 

14; 

Гафурова О.В., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 

5, 6 (§2),10; 

Дейнега М.А., кандидат юридичних наук – розділи 6 (§1, 4, 

5), 16; 

Єрмоленко І.М. , кандидат юридичних наук, доцент – розділ 

1, список рекомендованої літератури; 

Краснова Ю.А., кандидат юридичних наук – розділи 9, 11, 12; 

Новак Т.С., кандидат юридичних наук, доцент – розділи 

13,15; 

Піддубний О.Ю., кандидат юридичних наук, доцент – 

розділи 6 (§3), 8. 



 
 



Вид видання Кількість 

Монографії: 
- одноосібні 

- у співавторстві 

2 

1 

Підручники: 
- у співавторстві, гриф МОН 

1 

Навчальні посібники: 
- у співавторстві 

 

1 

 

Наукові статті    
- всього 

- з них у зарубіжних виданнях 

 

10 

2 

 

Тези  

- всього 25 



 

 

Подано на кафедру для попереднього розгляду 4 кандидатські 

дисертації: 

Кучинська В.Ю. «Правові аспекти екологічної сертифікації в Україні» (наук. 

керівник проф. Єрмоленко В.М.) 

Мартинова Н.О. «Правове забезпечення сталого розвитку сільських 

територій» (наук. керівник проф. Єрмоленко В.М.) 

Бицюра Л.В. «Особливості механізму гармонізації агарного законодавства 

України та ЄС» (наук. керівник проф. Єрмоленко В.М.) 

Хрипко С.І. «Правове регулювання державної підтримки фермерських 

господарством за законодавством України та ЄС» (наук. керівник доц. 

Гафурова О.В.)  

 

Всього за кафедрою закріплений 21 аспірант, з них  

5 – на контрактній основі. 

У 2015 році  докторантами і аспірантами кафедри захищено:  

  2  докторських дисертації;  

  2  кандидатських дисертації. 



 
 

- • участь у написанні монографії «Правові проблеми розвитку 
сільських територій в Україні» 

Розділ «Теоретико-правові засади дослідження відносин сталого 
розвитку сільських територій» (проф. Єрмоленко В.М.); 

Підрозділ «Правове регулювання диверсифікації сільського 
господарства України» (доц. Гафурова О.В.). 

 

- • участь у підготовці багатотомного видання «Юридична 
енциклопедія»  

Написано: - 38 термінів тому «Аграрне право»; 

       - 18 термінів тому «Земельне право». 

 

 



Завідувачем кафедри Володимиром 

Михайловичем Єрмоленком та доцентом 

кафедри Тамарою Сергіївною Новак було 

підготовлено перший випуск видання 

«Охорона праці у сільському господарстві».  



Науковий вісник 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України: Серія «Право»  

за  науковою редакцією 

д.ю.н., проф. 

В.М.Єрмоленка 



Фундаментальні теми: 

 НДР 110/50-ф «Проблеми удосконалення системи аграрного 

законодавства» 2012-2016 рр. (науковий керівник теми – 

д.ю.н., проф. Єрмоленко В.М.); 

 

Подано пропозиції до МОН України за темами: 

 «Правове забезпечення сільського туризму в Україні» 

(науковий керівник теми – к.ю.н., доцент Гафурова О.В.); 

 «Правове регулювання екологічної безпеки у сільському 

господарстві України» (науковий керівник теми – д.ю.н., 

проф. Єрмоленко В.М.); 

 

 

 



22–23 травня 2015 р. кафедрою аграрного, земельного та 

екологічного права за всебічної підтримки юридичного факультету 

та ректорату університету було проведено Всеукраїнську науково-

практичну конференцію на тему «Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного 

права», присвячену 90-річчю від народження доктора юридичних 

наук,  

професора, академіка АПрН України В.З. Янчука. У ній взяло 

участь понад 100 учасників, з них 22 доктори наук за спеціальністю 

напряму конференції. 



Указом  Президента України «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих 

вчених 2014 року» від 16 грудня 2014 р. № 936/2014 на підставі подання Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки  відзначено молодих вчених Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 за роботу "Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві": 

Піддубного Олексія Юрійовича - кандидата юридичних наук, доцента Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Краснову Юлію Андріївну - кандидата юридичних наук, доцента Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Новак Тамару Сергіївну - кандидата юридичних наук, доцента Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Дейнегу Марину Андріївну - кандидата юридичних наук, старшого викладача Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; 
 



ЗА НАПИСАННЯ ПІДРУЧНИКА «ВЕТЕРИНАРНЕ ПРАВО» АВТОРСЬКИЙ 

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ БУВ НАГОРОДЖЕНИЙ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ 

МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ АГРО-2015 В НОМІНАЦІЇ «ЗА КРАЩЕ 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ» 



Підготовка до другого туру 

студентської олімпіади 

 
Кухар О.В. 

Граб Р.А. 

Облаштування навчальної 

аудиторії 101 мультимедійним 

обладнанням 
 



1. КАФЕДРОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ПРИРОДОРЕСУРСНОГО 

ПРАВА МОСКОВСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

2. КАФЕДРОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА 

БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3. СЕКТОРОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО 

ПРАВА ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РАН 

 

 



 
 





24–26 квітня 2015 р. колектив кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права імені академіка В.З. 

Янчука на чолі з завідувачем відвідали місто Львів, де 

ознайомилися з культурними пам’ятками. 



Домініканський собор – одна з 

найбільших і найвизначніших будівель у 

стилі епохи пізнього бароко, пам’ятка 

архітектури XVIII ст., фасад вінчає напис 

«Soli Deo Honor et Gloria» –  «Єдиному 

Богу честь і слава». Собор Святого 

Юра – головна святиня українських греко-

католиків, в архітектурі – вершина 

львівського бароко. 



18–20 вересня 2015 р. викладачі та аспіранти кафедри 

аграрного, земельного та екологічного права імені академіка 

В.З. Янчука на чолі з завідувачем провели виїзне засідання з 

метою практичного дослідження територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду України і Республіки Білорусь. 



Колектив кафедри відвідав 

Шацький національний 

природний парк, розташований 

на заході одного з найбільших 

болотно-озерно-лісових 

комплексів в Європі – регіону 

Полісся, в Шацькому районі 

Волинської області України.  



Окрема увага була приділена 

поїздці до Біловезької Пущі – 

державного заповідно-мисливського 

господарства на південному заході 

Республіки Білорусь, на території 

Гродненської і Брестської областей.  




