
Форма участі у конференції: 

 очна та дистанційна 

Робочі мови семінару: 

українська, російська, англійська  

 

Контактна інформація 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України,  

кафедра економічної теорії 

03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 11, навчальний корпус 10, каб. 

414 

Контактний тел.: +38 (067) 266 34 75  

E-mail: seminarbio2019@ukr.net 
 

Київ 2019 

 

IV Міжнародний науково-

практичний семінар 

 

Розвиток біоенергетичного 

потенціалу в сільському 

 господарстві 

НАУ КОВО -ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 

І  МЕНЕДЖМЕНТУ  

КАФЕР А ЕКОНОМІЧНОЇ 
ТЕОРІЇ  

ФАКУ ЛЬТЕТ               
АГРАРНОГО              

МЕНЕДЖМЕНТУ  

НАВЧАЛЬНО -НАУКОВА 
ЛАБОР АТОРІ Я           

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
ТА БІ ОЕКОНОМІКИ  

 15 - 16 лютого 2019 

Організаційний комітет  

Талавиря Микола Петрович — доктор 

економічних наук, професор, директор НДІ 

економіки і менеджменту, завідувач кафед-

ри економічної теорії НУБіП України, го-

лова оргкомітету 

Музиченко Тетяна Олександрівна —

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

НУБіП України, секретар оргкомітету 

Бутенко Віра Михайлівна — к.е.н., до-

цент, докторант кафедри економічної теорії 

НУБіП України 

Болгарова Наталія Констянтинівна —

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 

Шановні науковці та експерти з  

питань біоенергетики та сільського 

господарства! 

Навчально-наукова лабораторія економічної 

теорії та біоекономіки, науково-дослідний 

інститут економіки і менеджменту Національ-

ного університету біоресурсів та природоко-

ристування України запрошує Вас взяти 

участь у роботі IV Міжнародного науково-

практичного семінару «Розвиток біоенерге-

тичного потенціалу в сільському              

господарстві», який відбудеться  

15-16 лютого 2019 року. 

До участі у семінарі запрошуються вітчизняні 

та зарубіжні  науковці, спеціалісти-практики, 

експерти у галузі біоенергетики, аспіранти та 

здобувачі, а також студенти. 

 

 



У програмі семінару планується   ро-
бота за наступними напрямками: 

 

1. Перспективи розвитку біоекономіки і 

потенціал її секторів в Україні. 

2. Технічний і економічний потенціал 

біомаси для виробництва енергії. 

3. Перспективи виробництва різних видів 

біопалив та їх економічна            ефектив-

ність. 

4.Перспективи створення біоекономічних 

платформ. 

5.Перспективи розвитку біржового   ринку 

біоенергетики. 

Анкета учасника 

 

 

Вартість очної участі в роботі 
семінару складає 200 грн.; 

вартість друку тез у збірнику  
матеріалів семінару – 50 грн. за 

сторінку 
Кошти слід перераховувати на 

карту Приватбанку  

4188 3701 3044 7033  

Талавиря М.П.  

Вимоги до оформлення тез 

 

До збірника приймаються тези, що мають 
теоретичне і практичне значення, актуальні для 
біоекономіки, біоенергетики, сільського        
господарства, і раніше не публікувались.  

 

Текст тез друкується українською або       
англійською мовами, обсягом до 2 стор. 
(включно) формату А-4 у текстовому редакторі 
Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням 
*.doc, або *.docx; 

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: 

 

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

  науковий ступінь, наукове звання (за   
наявності), посада;  

  місце роботи (шрифт – курсив); 

  назва тез (великі літери, шрифт – напів-
жирний); 

 текст; 

 список літератури (великі літери, шрифт—
напівжирний).  

 

 

Прізвище  

Ім’я та по батькові  

Науковий ступінь, вче-
не звання 

 

Місце роботи  

Посада    

Поштова адреса (для 
розсилки збірників) 

 

Телефон  

E-mail    

Назва напряму   

Назва тез доповіді   

   

 

До 07 лютого 2019 р. необхідно надіслати 
на електронну адресу  

seminarbio2019@ukr.net  

такі матеріали: 

 тези доповіді (назва файлу має      від-
повідати прізвищу учасника, наприклад, 
Петренко_тези); 


