
 
     Кафедра аграрного, земельного та 
екологічного права імені академіка 
В.З. Янчука Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
створена у 2001 р. разом з юридичним 
факультетом і відтоді функціонує у його 
складі як базова, що відповідає загальному 
напряму навчального і наукового спрямування 
університету. З 2006 р. кафедру аграрного, 
земельного та екологічного права імені 
академіка В.З. Янчука очолює доктор 
юридичних наук, профессор В.М. Єрмоленко. 
      Кафедра займає провідне місце в Україні у 
проведенні наукових досліджень з проблем 
аграрного, земельного, екологічного та 
природоресурсного права. Основними 
напрямами досліджень співробітників кафедри 
є: правове забезпечення сталого розвитку села; 
право екологічної безпеки; природоресурсне 
право; правове забезпечення консолідації 
земель; аграрно-договірні зобов’язання; 
правове становище сільськогосподарських 
підприємств ринкового типу; правове 
становище спеціалістів сільського 
господарства тощо. 

        

               
     Національний університет біоресурсів і 
природокористування України відповідно до 
статусу вищих навчальних закладів має IV 
рівень акредитації, є закладом дослідницького 
типу, який провадить освітню, науково-
дослідну, науково-інноваційну, навчально-
виробничу та інформаційно-консультаційну 
діяльність, спрямовану на вивчення сучасних 
проблем науки про життя і навколишнє 
природне середовище, використання, 
відтворення та збалансований розвиток 
біоресурсів наземних і водних екосистем, 
запровадження новітніх природоохоронних 
агро- і біотехнологій, технологій відродження 
безпечності та родючості ґрунтів, 
енергозберігаючих агротехнологій, 
екологічного і правового менеджменту в 
сільській місцевості, здійснення моніторингу і 
контролю за дотриманням стандартів, якістю і 
безпекою сільськогосподарської продукції, 
продуктів її переробки та довкілля. 
    Національний університет біоресурсів і 
природокористування України є одним із 
провідних закладів освіти, науки і культури в 
Україні, входить до десятки кращих 
університетів країни за підсумками 
Консолідованого рейтингу вузів України 
2017 р., а також до трійки найкращих 
університетів столиці. 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Кафедра аграрного, земельного та 
екологічного права імені академіка 
В.З. Янчука запрошує Вас взяти участь у 
проведенні Міжнародної науково-практичної 
конференції на тему «Розвиток аграрного, 
земельного та екологічного права на зламі 
тисячоліть», присвяченої 120-річчю 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, яка 
відбудеться 18–19 травня 2018 р. на базі 
юридичного факультету Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, за адресою: 
м. Київ, вул. Васильківська, 17. 

 
Робота конференції планується у таких 

секціях: 
Секція 1. Актуальні проблеми розвитку 

аграрного права. 
Секція 2. Сучасні тенденції розвитку 

земельного права. 
Секція 3. Перспективи розвитку 

екологічного права. 

До початку роботи конференції планується 
видання збірника матеріалів доповідей її 
учасників, у зв’язку з чим до 20 квітня 2018 р. 
необхідно надіслати заявку на участь 
(Прізвище_заявка), оформлені відповідно до 
вимог тези доповіді (Прізвище_тези), а також 
копію квитанції про оплату організаційного 
внеску (Прізвище_квитанція) на електронну 
адресу agrolandeco_conf@ukr.net  або 
безпосередньо на кафедру аграрного, 
земельного та екологічного права імені 
академіка В.З. Янчука за адресою: 03040, м. 
Київ, вул. Васильківська, 17, каб. 239.  

 

Зразок заявки 
 

Заявка на участь у роботі конференції 
 

Прізвище Ім’я По батькові _________________ 
Місце роботи (навчання)___________________ 
Посада (рік навчання) _____________________ 
Науковий ступінь, вчене звання_____________ 
Тема доповіді____________________________ 
Потреба у технічних засобах _______________ 
Форма участі (особиста, заочна) ____________ 
Потреба у готелі (з якого числа, кількість діб) 
________________________________________ 
Контактна інформація: адреса,  телефон, e-mail 
________________________________________ 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
1. Обсяг: до 5-ти сторінок формату А4, 

орієнтація – книжкова. 
2. Поля: всі по 20 мм. 
3. Шрифт: Times New Roman, кегель – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5 стиль – Normal. 
4. Перший рядок: прізвище та ініціали 

автора (шрифт – напівжирний курсив, 
вирівняний по правій стороні). 

5. Другий рядок – місце роботи, посада, 
науковий ступінь, вчене звання (шрифт 
курсив, вирівняний по правій стороні). 

6. Наступний абзац – назва доповіді 
(шрифт напівжирний, вирівняний по центру). 

7. Наступний абзац – текст доповіді. 
8. Список використаних джерел 

оформлюється відповідно до стандартів 
бібліографічного опису, наприклад: [1, с. 56].  

 
 
 
 
 

Робочі мови конференції – українська, 
російська та англійська. 

Тези доповідей студентів, аспірантів і 
здобувачів повинні подаватися з рецензією 
наукового керівника. 

Редакційна колегія залишає за собою 
право редагування або відхилення матеріалу, 
який виконаний або оформлений з 
порушенням вищезазначених вимог. 

За науковий зміст і викладення матеріалу 
відповідальність несе автор. 

 
Для покриття витрат на виготовлення 

матеріалів конференції оргкомітетом 
стягується організаційний внесок у розмірі 
300 грн.   

Реквізити для оплати  
організаційного внеску: 

Поповнення банківської картки 
Приват Банку 

Одержувач Шкіринець Анна Юріївна 
Номер картки 5168 7573 4671 3649 
Учасники, які мають науковий ступінь 

доктора юридичних наук, звільняються від 
оплати організаційного внеску. 

Усі витрати, пов’язані з участю у роботі 
конференції, оплачуються учасниками за 
власний рахунок або за рахунок організації, 
що їх відряджає. 

 
Контактні телефони:  
Дейнега Марина Андріївна (066) 3863310,  
Шкіринець Анна Юріївна (098) 0718691 

 


