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08:30
09:00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

09:00
09:20

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ

НІКОЛАЄНКО С.М. – ректор НУБіП України, член-кореспондент
НАПН, д-р пед. наук, професор 

ПІДЛІСНА  Я.В. –  начальник  відділу  підтримки  інноваційних
проектів, Державна інноваційна фінансово-кредитна  установа

09:20
11:00

ОСНОВНІ ДОПОВІДІ:

ГЕРНОТ  ШТЬОГЛЕНЕР  – д-р,  професор,  директор  Інституту
просторового,  екологічного  планування  та  перебудови  земель
(IRUB), Університет природних ресурсів та наук про життя, Відень
(BOKU)
Просторові виміри регіоналізованої економіки

ВАЛЬТЕР  ЗЕЄР  – доцент,  доктор  природничих  наук, Інститут
просторового,  екологічного  планування  та  перебудови  земель
(IRUB), Університет природних ресурсів та наук про життя, Відень
(BOKU)
Планувальні  стратегії  для збереження сільськогосподарських
земель

ГЕЛЕТУХА  Г.Г. –  канд.  техн.  наук,  голова  правління
Біоенергетичної асоціації України
Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні

МИЛОВАНОВ  Є.В. – голова правління Федерації органічного 
руху України
Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні



ТРЕТЯК  А.М.  – д-р  екон.  наук,  професор,  член-кореспондент
НААН  України,  директор  ННІ  економіки  та  екології
природокористування ДЕА
Модель  земельного  устрою  України  –  2030:  базова  основа
ринкових змін земельних відносин

ДОРОШ  О.С.  – д-р  екон.  наук,  професор,  завідувач  кафедри
управління земельними ресурсами, НУБіП України
Землевпорядне  планування  системи  землекористувань  в
територіальних громадах: організаційно-інституційний аспект

ГОЛУБ  Р.Т. – власник групи компаній «ТАК»
Впровадження інтенсивних біотехнологій в сільському 
господарстві 

ТКАЧУК   В.А. –  проректор  з  науково-педагогічної  роботи,
міжнародної діяльності та розвитку НУБіП України, д-р екон. наук,
доцент НУБіП України
Вплив біоекономіки на розвиток сільських територій

ТАЛАВИРЯ   М.П. –  директор  НДІ  економіки  і  менеджменту
НУБіП України, д-р екон. наук, професор
Вплив науки на розвиток біоекономіки

ЕРВЕ  Жан-Жак – радник CREDIT AGRICOLE, Франція 
Досвід Франції у створенні біокластерів

ПЕТРАКОВСЬКА  О.С.  –  д-р  техн.  наук.,  професор,  завідувач
кафедри,  Київський  національний  університет  будівництва  та
архітектури
МИХАЛЬОВА  М.Ю.  –  канд.  техн.  наук.,  доцент,  Київський
національний університет будівництва та архітектури
Проблеми просторового планування розвитку територій

ДОРОШ Й.М. – д-р екон. наук, доцент, НУБіП України
Проблемні  аспекти  встановлення  меж  об′єднаних
територіальних громад

СКРИПНИК А.В. –  д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики НУБіП України
НАМЯСЕНКО Ю.О. – магістр, НУБіП України
Оптимізація  газопостачання  в  умовах  втрачання  монополії
Газпрому



12:00
12:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ

СМИРНОВ   І.Г.  –  д-р  геогр.  наук,  професор,  Київський
національний університет імені Тараса Шевченка
Logistics  and  geography  of  urban  tourism  in  context  of
bioeconomics development

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ А.В. –  заступник директора НУ «Інститут
землекористування» НААН 
Роль соціальних ініціатив у розвитку територіальних громад

БОГДАНЕЦЬ В.А. – канд. с.-г наук, доцент, НУБіП України
Аналіз використання земель та змін клімату півдня України:
виклики та перспективи

ГОЛУБ  Г.А.  –  д-р  техн.  наук,  професор  кафедри  тракторів,
автомобілів та біоенергосистем НУБіП України
Сучасні системи біоенергоконверсії в аграрному виробництві

РЯБЧЕНКО  О.О. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Overview the Limit to Growth Models as a driver of bio economy
development

ЛИХОГРУД О.М. – канд. екон. наук, ДП «Український державний
науково-дослідний  інститут  проектування  міст  «ДІПРОМІСТО»
імені Ю.М. Білоконя»
Перспективи переходу від нормативного оцінювання земель до
масового (ринкового)

МАРТИН А.Г. – д-р екон. наук, доцент, НУБіП України
Підходи до оцінки повноти бонітування ґрунтів

БАЙДАЛА  В.В. – д-р екон. наук, доцент, НУБіП України
Indicators for the analysis of the bioeconomy

БАКУН Ю.О.  – канд. с.-г.  наук, докторант кафедри економічної
теорії НУБіП України
Належна  сільськогосподарська  практика  як  компонент
політики розвитку сільських територій

КОШЕЛЬ  А.О.  –  канд. екон. наук,  докторант,  НУБіП  України
Використання нейромережевих технологій для оцінки земель в
межах територіальних громад
СКРИПНИК  Л.Р.  – асистент,  Національний  авіаційний



університет
Міжнародний  досвід  у  сфері  просторового  планування  та
розвитку  екологобезпечного  землекористування  авіаційного
транспорту

ТРИБОЙ О.В.  – старший консультант, Науково-технічний центр
«Біомаса»
Оцінка життєвого циклу вирощування та використання верби
і міскантусу для виробництва теплової енергії в Україні

ГОЛОВНІНА  О.Г. –  канд. екон. наук,  докторант  кафедри
економічної теорії НУБіП України
Методика оцінки синергії  соціально-економічної  системи при
запровадженні інновацій

КУРИЛЬЦІВ  Р.М.  – д-р  екон.  наук,  доцент,  Львівський
національний аграрний університет
Планування  використання  земель  для  сталого  менеджменту
землекористування в Україні

15:00
15:30

ПЕРЕРВА НА КАВУ

ДЕРКУЛЬСЬКИЙ Р.Ю. – аспірант, НУБіП України
Запровадження  нових  елементів  еколого-економічної  моделі
управління землями зелених зон (на прикладі територіальної
громади міста Києва)

ШАПОВАЛОВ  Є.Б. – науковий співробітник НЦ «Мала академія
наук», аспірант 
Економічне  обґрунтування  функціонування  установок  на
курячому посліді в Україні

БУТЕНКО  В.М. –  канд. екон. наук,  докторант,  доцент  кафедри
економічної теорії НУБіП України
Інноваційна основа розвитку біоекономіки

МАРТИН  А.Г.  –  д-р  екон.  наук.,  доцент,  завідувач  кафедри
землевпорядного  проектування,  Національний  університет
біоресурсів і природокористування України 
КОЛОСЮК  А.А.  –  канд. екон. наук,  доцент,  Одеська державна
академія будівництва та архітектури
Стратегія  «Європа  2020»  як  механізм  реалізації
територіальними  громадами  концепції  сталого  розвитку
континенту

НОВАКОВСЬКА  І.О.  –  д-р  екон.  наук,  завідувач  кафедри



землеустрою та кадастру, Національний авіаційний університет
Сучасні  проблеми  формування  об'єднаних  територіальних
громад та їх землеустрою

ЗАБОЛОТНИЙ   С.С. –  PhD, Варшавський університет наук про
життя SGGW, Польща
Розвиток біоенергетичного потенціалу в Польщі

ABYSELIDZE GEORGE – Doctor of Economics, Professor. Head of
the  department  of  Finance,  Banking  and  Insurance,  Batumi  Shota
Rustaveli State University
Problems and prospects for the development of the equity market: 
In the association of Georgia with the EU

HAMAN ROMAN – director BIOCHAR, Praha, Czech Republic
The importance forests to the planet and society

KAMBACH KRISTIN –  research  associate,  German  Bioeconomy
Council
Biobased solutions to  sustainable development

MURRAY MCLAUGHLIN – PhD, advisor, Canada
Bioindustrial Innovation in Canada

15 вересня 2018 року

9:00 ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

МАЙСТРУК Р.В. – мер м. Тетіїв Київської області
Розвиток біоекономіки в Київській області

КОВАЛЬЧУК І.П.  – д-р геог. наук, професор, завідувач кафедри
геодезії та картографії НУБіП України
РОЖКО О.В. – молодший науковий співробітник, НУБіП України
Цифровий атлас земельних ресурсів адміністративного району:
від ідеї до практичної реалізації

ТРЕТЯК В.М. – д-р екон. наук,  професор, Державна екологічна
академія післядипломної освіти та управління
Економіка земельного ринку як основа комплексного аналізу
земельних відносин
PIDLISNIUK I.V. –  PhD, student, Purkyne University, Praha, Czech



Republic
Behaviour  economic  factor  while  promoting  alternative  energy
sector

КАЛЬНА-ДУБІНЮК Т.П.  –  д-р  екон.  наук,  професор  кафедри
аграрного консалтингу і туризму НУБіП України
Застосування  інформаційно-консультаційних  технологій  в
просторовому розвитку територій

ДОРОШ А.Й. – аспірант, НУБіП України
Землеустрій  як  інструмент  урегулювання  протиріч  в
управлінні землями територіальних громад

КОСТЮК Т.О. – канд. екон. наук, НУБіП України
Вплив біоекономіки на стан економічної безпеки 

СТОЙКО Н.Є. – асистент, Національний авіаційний університет
Концептуальні підходи до планування використання земель у
межах територіальних громад

СТУПЕНЬ  Р.М.  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  Львівський
національний аграрний університет
Функціонування ринку сільськогосподарських земель в умовах
об'єднання територіальних громад

КОВАЛЬ  О.М. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
ПОБОЧІЙ  М.  –  студентка  факультету  аграрного  менеджменту
НУБіП України
Innovation clusters in Ukraine and the European union

ЗАХАРЧУК   О.В.  –  старший  науковий  співробітник,  завідувач
відділу  інвестиційного  та  матеріально-технічного  забезпечення
ННЦ «ІАЕ» 
Використання  паливно-енергетичних  ресурсів  в  сільському
господарстві

САЛЮТА В.А.  –  аспірант,  Інститут  агроекології  і
природокористування НААН України
Оновлення  планувальних  інструментів  при  формуванні
системи землекористувань у територіальних громадах
КІРОВА  М.О.  –  аспірантка,  Державна  екологічна  академія
післядипломної освіти та управління
Щодо  напрямів  покращення  інституціонального  середовища
забезпечення екологічної безпеки міського населення



АЛЕКСЕЄВА  K.A. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Psychological nature of investing in terms of uncertainty

БІЛИЙ В.М. – голова ТОВ «НВП «5 елемент»
Виробництво органічних добрив для сільського господарства
як складова розвитку біоекономіки

СВИРИДОВА Л.А. –  канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Містобудівне та землевпорядне забезпечення територіального
планування землекористування сільських територій

КУПРІЯНЧИК І.П. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України., 
Вплив інформаційного забезпечення на просторовий розвиток
територій територіальних громад

12:00
12:30

ПЕРЕРВА НА КАВУ

ВЛАСЕНКО  Ю.Г. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Перспективи розвитку біоекономіки в Україні

БОЛГАРОВА  Н.К. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Інституціональне  середовище  розвитку  сучасної  соціально-
економічної системи

БАРВІНСЬКИЙ А.В. – канд. с.-г. наук, доцент, НУБіП України
Технологічні  аспекти  сільськогосподарського
землекористування в українському Поліссі

ЖЕБКА В.В. – канд. екон. наук, доцент, Національний університет
харчових технологій
ТРУШ Ю.Л. – канд. екон. наук, доцент, Національний університет
харчових технологій
Основні напрями розвитку біоекономіки в Україні

ПШЕНИШНЮК В.М. – магістр, НУБіП України 
Особливості справляння плати за землю в умовах фінансової
децентралізації

МУЗИЧЕНКО Т.О. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Інвестиції як чинник розвитку біоекономіки в Україні

ГАВРИЛЮК  В.П. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
КРАСНОШТАН О. – студент факультету аграрного менеджменту 
НУБіП України
Біоекономіка як нова соціально-економічна реальність 



БУТЕНКО  Є.В.  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  НУБіП  України
КУЛАКОВСЬКИЙ О.В., магістр, НУБіП України
Застосування  безпілотних  літаючих  систем  для
землевпорядних цілей та ГІС

ГЕРАСИМЕНКО О.А. – здобувач, НУБіП України
Територіальний  землеустрій  як  інструмент  реабілітації
сільськогосподарського землекористування

ГАВРИЛЮК  В.П. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
ПОТАПЕНКО А. – студент факультету аграрного менеджменту 
НУБіП України
Органічне виробництво і стратегія розвитку біоекономіки

ІВАНОВ  Є.А.  –  д-р  геогр.  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
конструктивної  географії  і  картографії,  Львівський  національний
університет імені Івана Франка
КОВАЛЬЧУК І.П. –  д-р геог. наук, професор, завідувач кафедри
геодезії та картографії НУБіП України
Проблеми  охорони  геологічних  пам’яток  природи  як  цінних
територій та об’єктів гірництва

ІЩЕНКО Н.Ф. – асистент, Національний авіаційний університет
Транспортна  стратегія  України  та  розвиток  автомобільно-
дорожнього землекористування

ЦАРУК Н.Г.  –  декан  економічного  факультету  та  менеджменту
Ніжинського агротехнічного інституту ВП НУБіП України, канд.
екон. наук, доцент
Вплив  біоекономіки  на  ефективне  управління  галузі
рослинництва 

ДОБРІВСЬКА М.В. – канд. екон. наук, НУБіП України
Розвиток біоекономіки на основі агробіокластерів

КОЛЬОСА Л.Л. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Сучасні  проблеми  орендного  сільськогосподарського
землекористування  в  контексті  формування  територіальних
громад

15:00
15:30

ПЕРЕРВА НА КАВУ

МАКЄЄВА Л.М. – канд. наук з державного управління, доцент, 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва



Основні  напрями  підвищення  ефективності  управляння
земельними ресурсами

МИРГОРОД  М.М.  –  канд.  екон.  наук,  доцент,  Харківський
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Консолідація сільськогосподарських земель

КОЗИРСЬКА Т.О. – мол. наук. співробітник  НУБіП України
Потенціал  сонячної  енергетики  –  важлива  складова
енергетичної безпеки України

ВАЩЕНКО В.В. –  аспірант  кафедри  економічної  теорії  НУБіП
України 
Формування державного резерву в Україні

МЕДИНСЬКА Н.В. – канд. екон. наук, доцент, НУБІП України 
ЗАДОРОЖНЯ Н.М. – магістр, НУБіП України
Розроблення  містобудівної  документації  для  розміщення
сонячних електростанцій

МЕЛЬНИК Д.М., аспірант, НУБіП України
Аналіз стану здійснення землеустрою в межах Паланської ОТГ
Уманського району Черкаської області

ВАЩЕНКО І.В. –  аспірант  кафедри  економічної  теорії  НУБіП
України
Аналіз виробництва кукурудзи в Україні та світі

ГАЛЬЧИНСЬКА Ю.М. –  канд. екон. наук,  доцент,  НУБіП
України
SWOT - analysis of bioenergy in Ukraine

ЗАСТУЛКА  ІЛЛЯ-ОЛЕКСАНДР  ЮРІЙОВИЧ  –  викладач,
Мукачівський аграрний коледж 
Значимість  землеустрою  в  системі  просторового  розвитку
територій територіальних громад

ГОРАЙ А.О. –  аспірант  кафедри  економічної  теорії  НУБІП
України
Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій
ДРАГНЄВ   С.В. –  канд. тех. наук,  доцент,  Інститут  технічної
теплофізики НАН України, НТЦ «Біомаса»
ЖЕЛЄЗНА Т.А. – канд. тех. наук, старший науковий співробітник,
Інститут технічної теплофізики НАН України, НТЦ «Біомаса» 



Стратегії  енергетичного  використання  деревної  біомаси  від
обрізки  та  видалення  багаторічних  сільськогосподарських
насаджень в Україні

РУСІНА  Н.Г.  –  канд. пед. наук,  викладач,  ВСП  «РК  НУБіП
України»
Просторова економіка: польський досвід

ТРЕТЯК  А.М.  – д-р  екон.  наук,  професор,  член-кореспондент
НААН  України,  директор  ННІ  економіки  та  екології
природокористування,  Державна  екологічна  академія
післядипломної освіти та управління
ЛОБУНЬКО  Ю.В.  –  канд. екон. наук,  Кам’янець  Подільський
аграрно-технічний університет
Методологічні  особливості  землевпорядного  процесу  у  сфері
організації сівозмін

ТРЕГУБ  О.М.  –  канд. екон. наук,  доцент,  Харківський
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва  
Проблеми та  перспективи  проведення  нормативної  грошової
оцінки  земель  населених  пунктів  як  елемента  економічного
механізму управління земельними ресурсами

ЗБАРСЬКИЙ  В.К. – д-р екон. наук, професор, НУБіП України
Використання  відновлювальних  джерел  енергії  та  розвиток
альтернативної енергетики Черкащини

ЗБАРСЬКА  А.В. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Роль біопалива і сучасність

КРАВЧЕНКО А.С. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Development of long-term bank crediting of agricultural enterprises

САДОВИЙ І.І. – канд. екон. наук, старший викладач, Харківський
національний аграрний університет імені В. В Докучаєва 
Землеустрій  як  фактор  просторового  розвитку  об’єднання
територіальних громад

САВЧЕНКО В.Ю. – магістр, НУБіП України
КОЛІСНИК Г.М. – канд. екон. наук, ст. викладач, НУБіП України
Сучасний  розвиток  сільськогосподарського  землеко-
ристування в Україні та його перспективи 



МАРЧЕНКОВА   Т.П. – аспірант,  Державна екологічна академія
післядипломної освіти та управління
Перспективи розвитку біоекономіки в Україні

МЕДВЕДОВСЬКА  Т.П. –  заступник  директора  МІБО
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»,
канд. пед. наук, доцент 
РАЦІНА   Т.В. –  методист  І  категорії  МІБО  Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка»
The concept of  bioeconomy as a new paradigm for the economic
development of the state: problems and prospects

ГУНЬКО Л.А. – канд. екон. наук, доцент НУБіП України 
КОЛГАНОВА І.Г. – аситент, НУБіП України
Проблеми реєстрації  речових прав на земельні  ділянки та їх
обтяжень

БУТЕНКО Є.В. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
ХАРИТОНЕНКО Р.А. – аспірант, НУБіП України
Шляхи  поліпшення  використання  орних  земель,  що  мають
прояв деградаційних процесів на локальному рівні

МОЩИЧ   С.З. –  канд.  екон.  наук,  ст.  викладач  Національного
університету водного господарства та природокористування
Проблемні  питання  розвитку  біотехнологій  в  енергетиці
України

СТРІЛЬЧУК  В.М. – здобувач, Національний університет водного
господарства та природокористування
Вдосконалення  організаційно-економічного  природо-
ресурсного  управління  локальною  соціально-економічною
системою

ЧУМАЧЕНКО О.М. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України 
Особливості ландшафтного різноманіття в країнах ЄС

БАВРОВСЬКА Н.М. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
ШЛІХТА Т.М.  – магістр, НУБіП України
Еколого-економічна  оцінка  земельних  ресурсів  в
Звенигородському районі Черкаської області
КУСТОВСЬКА О.В. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
 ГАЛУШКО О.М. – студентка, НУБіП України
Актуальність відчуження земельних ділянок для будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  об’єктів  комерційного
призначення в умовах великих міст України



ТИМОЩУК   І.Ю. – аспірант кафедри економічної теорії НУБІП
України
Наукові підходи до розвитку альтернативних джерел енергії

ШАРКОВСЬКА   С.В. –  аспірант  кафедри  економічної  теорії
НУБІП України
Тенденції вирощування соняшнику в Київській області

КОВШУН Д.О. – магістр, НУБіП України
Автоматизовані системи управління земельними ресурсами

КОЛІСНИК  Г.М.  –  канд. екон. наук,  старший  викладач НУБіП
України 
Сучасні тенденції управління земельними ресурсами

МАКАРЧУК  О.Г. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
Розвиток ринку біопалива в Україні

ПАРІЙ Л.В. – канд. екон. наук, НУБіП України
Аналіз ринку твердих сирів

ТИХЕНКО О.В. – канд .с.-г. наук., доцент, НУБіП України
ТИХЕНКО Р.В. –  канд. екон. наук, доцент, НУБіП України 
Грошова  оцінка  земельних  ділянок  як  важливий  фактор
розвитку територіальних громад

ДУДИЧ  Г.М.  – канд. екон. наук,  доцент, Львівський
національний аграрний університет
Охорона  та  збереження  сільськогосподарських  земель  в
системі управління земельними ресурсами

ДУДИЧ Л.В – канд. екон. наук, Львівський національний аграрний
університет
Аналіз сучасних орендних відносин в Україні

КОВАЛЬ  О.М. – канд. екон. наук, доцент, НУБіП України
ГОВОРУХА Д. –  студентка  факультету  аграрного  менеджменту
НУБіП України
Bioeconomy as innovative component of economic growth
ГОРИН І.В. – аспірант, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, географічний факультет
Землі  природно-заповідного  фонду  Львівської  області:
структура, географія, проблеми оптимізації

ДЮМІНА  К.О.  – аспірантка  кафедри  екології  та  економіки



землекористування,  ННІ  економіки  та  екології
природокористування ДЗ «ДЕА»
Оцінка  рівня  ефективності  використання  земель  в  наукових
установах НААН України

АВРАМЧУК Б.О. – асистент, НУБіП України
Моделювання  грошових  потоків  при  використанні
сільськогосподарських угідь

КАМІНЕЦЬКА  О.В.  – асистент,  Білоцерківський  національний
аграрний університет
Організаційно-методичний  механізм  управління  земельними
ресурсами на основі соціо-еколого-економічних факторів

VDOVENKO N.M. –  Doctor  in  Economics,  Professor,  Head of  the
Department of Global Economics 
YATSUN A.G. – Master of the second year of study
Integrated bioeconomic models in fisheries

ПАТІЮК О.О. – аспірант, НУБіП України
МАРТИН А.Г. – д-р екон. наук., доцент, НУБіП України
Аналіз  повноти  бонітування  ґрунтів  України  на  прикладі
Волинської області

16:30
17:00

РОБОТА  НАД  ФОРМУВАННЯМ  РЕЗОЛЮЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

17:00
17:15

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ УЧАСНИКАМ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ЕКСКУРСІЇ ПО М. КИЄВУ
ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення заходу: 
м. Київ, вул.  Васильківська, 17, 
навчальний корпус 6, ауд. 222


