
Форма участі у конференції: 

 очна та дистанційна 

Робочі мови конференції: 

українська,  англійська 

Київ 2018 

НАУКОВО -ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І  

МЕНЕДЖМЕНТУ  

НАВЧАЛЬНО -НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  

ТЕОРІЇ ТА БІОЕКОНОМ ІКИ  

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  

НАВЧАЛЬНО -НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ «АВТОМАТИЗОВ АНІ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ »  

КАФЕДРА УПРАВ ЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ  

НУБІП УКРАЇНИ  

14 - 15 вересня 2018 р. 

Організаційний комітет  
Талавиря Микола Петрович - доктор еконо-
мічних наук, професор, директор НДІ еконо-
міки і менеджменту, завідувач кафедри еконо-
мічної теорії, Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України  
Штьоґленер Ґернот - доктор, професор, ди-
ректор інституту просторового та екологічно-
го планування, Віденський університет наук 
про життя 
Зеєр Вальтер – доцент, доктор природничих 
наук, інститут просторового та екологічного 
планування, Віденський університет наук про 
життя 
Дорош Ольга Степанівна - доктор економіч-
них наук, професор, завідувач кафедри управ-
ління земельними ресурсами, Національний 
університет біоресурсів і природокористуван-
ня України, почесний землевпорядник Украї-
ни 
Байдала Вікторія Володимирівна - доктор 
економічних наук, доцент кафедри економіч-
ної теорії Національний університет біоресур-
сів і природокористування України  
Бутенко Євген Володимирович - кандидат 
економічних наук, доцент кафедри управлін-
ня земельними ресурсами, керівник навчально
-наукової лабораторії «Автоматизовані систе-
ми управління земельними ресурсами», Наці-
ональний університет біоресурсів і природо-
користування  України 
Коваль Олена Миколаївна - кандидат еко-
номічних наук, доцент кафедри економічної 
теорії, завідувач лабораторії економічної тео-
рії та біоекономіки, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України 

Шановні науковці та експерти з  

питань біоекономіки і землеустрою! 

Навчально-наукові лабораторії економічної 

теорії та біоекономіки й «Автоматизовані сис-

теми управління земельними ресурсами», нау-

ково-дослідний інститут економіки і менедж-

менту, кафедра управління земельними ресур-

сами і кафедра економічної теорії Національ-

ного університету біоресурсів та природоко-

ристування України запрошують Вас взяти 

участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції  

«Вплив біоекономіки на просторовий  

розвиток територій»  

 яка відбудеться  

14—15 вересня 2018 року 

До участі у конференції запрошуються вітчиз-

няні й зарубіжні науковці, спеціалісти-

практики, експерти у галузі біоекономіки і 

землевпорядкування, аспіранти та здобувачі, а 

також студенти. 

 

Конференція відбудеться за адресою: 

м. Київ 

 вул. Васильківська, 17, 

 навчальний корпус 6, ауд. 222 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ВІДЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУК ПРО ЖИТТЯ  

Міжнародна науково-

практична конференція 

 

ВПЛИВ БІОЕКОНОМІКИ ВПЛИВ БІОЕКОНОМІКИ   

НА ПРОСТОРОВИЙ НА ПРОСТОРОВИЙ   

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙРОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ  



У програмі конференції планується 
робота за наступними напрямками: 

Секція 1. «Розробка стратегії розвитку 
біоекономіки в Україні» 

Секція 2. «Управління земельними ресур-
сами територіальних громад в контексті 
просторового розвитку» 

 

Анкета учасника 

 

Вартість очної участі в роботі  

конференції складає 300 грн. 

Вартість дистанційної участі в роботі 
конференції складає 150 грн. 

 
Кошти слід перераховувати на карту  

Raiffeisen BANK AVAL 

4188 3701 3044 7033 

 Талавиря Микола 

       

   

Вимоги до оформлення тез 

До збірника приймаються тези, що мають 
теоретичне і практичне значення, актуальні для 
біоекономіки, просторового планування, управ-
ління земельними ресурсами і раніше не публі-
кувались.  

Текст тез друкується українською або англій-
ською мовами, обсягом до 3 стор. (включно) 
формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft 
Word у вигляді файлу з розширенням *.doc; 

шрифт – Times New Roman; 

розмір – 14 кегль; 

1,5 міжрядковий інтервал; 

абзацний відступ – 10 мм; 

усі поля – 20 мм; 

сторінки не нумеруються. 

 

Структура тез доповіді: 

назва напряму (великі літери, шрифт напів-
жирний); 

прізвище та ініціали автора (не більше двох) 
(шрифт напівжирний, курсив); 

науковий ступінь, наукове звання (за наяв-
ності), посада;  

місце роботи (шрифт – курсив); 

місто, держава (шрифт – курсив); 

назва тез (великі літери, шрифт – напівжир-
ний) 

 

 

 

 

 

Прізвище  

Ім’я та по батькові  

Науковий ступінь, 
вчене звання 

 

Місце роботи  

Посада    

Поштова адреса  

Телефон  

E-mail    

Назва тез доповіді та 
напрямок 

 

  До 25 серпня 2018 р. необхідно надіслати 
на електронну адресу відповідної секції такі 
матеріали: 

 тези доповіді (назва файлу має відпові-
дати прізвищу учасника, наприклад, 

      Петренко_тези); 

 заповнену анкету учасника; 

 квитанцію про перерахування коштів. 

Секція 1: відповідальний секретар 

Коваль Олена Миколаївна — к.е.н., доцент 
кафедри економічної теорії, завідувач лабораторії 
економічної теорії та біоекономіки, Національний 
університет біоресурсів і природокористування 
України 

Контактний тел.: +38 097 276 78 65 

         +38 095 428 44 01 

E-mail: seminarbio2018@ukr.net 

 

Секція 2: відповідальний секретар 

Бутенко Євген Володимирович — к.е.н., до-
цент кафедри управління земельними ресурсами, 
керівник навчально-наукової лабораторії 
«Автоматизовані системи управління земельними 
ресурсами», Національний університет біоресур-
сів і природокористування України 

Контактний тел.: +38 097 777 11 89 

E-mail: uzr.nubip@gmail.com 

 

 


