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м. КИЇВ 



Шановні колеги! 

 
Запрошуємо до участі у всеукраїнському круглому столі «Екологічні та соціально-

економічні особливості управління природними ресурсами в умовах децентралізації влади», 

 який відбудеться  19 березня 2015 року! 

Організаційний комітет: 

Голова круглого столу – Ніколаєнко С.М., ректор НУБіП України, д.пед.н., професор; 

Співголова: Хвесик М.А., директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України», д.е.н., академік НААН України, заслужений діяч 

науки і техніки України; 

Співголова: Ібатуллін І.І., перший проректор НУБіП України, д.с.-г.н., професор, академік НААН 

України, заслужений діяч науки і техніки України; 

Заступник голови: Купріянчик І.П., в.о. декана факультету землевпорядкування НУБіП України, 

к.е.н., доцент; 

Секретаріат оргкомітету: 

 Мединська Н.В., заступник декана факультету землевпорядкування НУБіП України, к.е.н, доцент; 

Бутенко Є.В., доцент кафедри управління земельними ресурсами, к.е.н., доцент. 

Члени оргкомітету: 

Добряк Д.С., зав.каф. управління земельними ресурсами НУБіП України, д.е.н., професор, член.-кор. 

НААН України; 

Єрмоленко В.М., зав.каф. агарарного, екологічного та земельного права ім. В. Янчука, д.ю.н., 

професор, академік АН вищої освіти України; 

Ковальчук І.П., зав.каф. геодезії та картографії НУБіП України, заступник декана факультету 

землевпорядкування з наукової роботи НУБіП України, д.геогр.н., професор, академік ЕАН України, 

академік АН вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України; 

Кохан С.С., зав.каф. геоіфнормаційних систем і технологій; д.т.н., доцент; 

Мартин А.Г., зав.каф. землевпорядного проектування, д.е.н., доцент; 

Яра О.С., декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент; 

Паламарчук Л.В., в.о. зав.каф. земельного кадастру, к.е.н, доцент; 

Опенько І.А., голова ради аспірантів факультету землевпорядкування; 

Касянчик А.П., голова студентської організації факультету землевпорядкування. 

 

Тематичні напрями круглого столу: 

 

1. Система управління природними ресурсами в умовах імплементації природоохоронних директив 

ЄС; 

2. Фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими 

комплексами в умовах реформування місцевого самоврядування; 

3. Екологічна політика та фіскальне регулювання природокористування в умовах децентралізації 

влади; 

4. Угоди державно-приватного партнерства як ефективна форма інвестиційного забезпечення 

відновлення меліоративних мереж в зоні осушення та зрошення; 

5. Нормативно-правове забезпечення формування природно-ресурсних відносин в умовах 

децентралізації; 

6. Територіальне планування, земельно-майнові відносини, розвиток сільських територій; 

7. Удосконалення земельного кадастру, стале землекористування; 

8. Геодезичне та картографічне забезпечення трансформації природно-ресурсних відносин; 

9. Геоінформаційні технології і дистанційне зондування. 

 

 Робочі  мови конференції: українська, англійська. 

Місце проведення конференції:   вул. Васильківська, 17,  



Національний університет біоресурсів і природокористування України, факультет землевпорядкування 

Для участі в конференції необхідно надіслати до  15 березня  2015 року на  адресу:   
E-mail: zv_dek@ukr.net 

 Заявку на участь у круглому столі;  

Тези доповіді в електронному варіанті; 

 І. Заявка на участь у круглому столі за формою:  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання   

Місце роботи (навчання)   

Поштова адреса (з індексом)   

Е-mail  

Контакті  телефони  

Назва доповіді   

Форма участі (підкреслити необхідне): виступ з доповіддю, виступ з повідомленням, узяти участь 

як слухач 

Необхідне технічне забезпечення (підкреслити необхідне): мультимедійний проектор,  

Дата 

Підпис   

 

ІІ. Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг наукових тез – до 5 сторінок,  

текстовий редактор – Microsoft Word,  

орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм;  

шрифт – Times New Roman,  

розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

Витрати учасників, що пов’язані з перебуванням на круглому столі (проїзд, проживання, 

харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає. 

 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 

 – назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру). 

 – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівнювання – праворуч). 

 – посада, науковий ступінь, учене звання (шрифт-курсів,вирівнювання - праворуч),  місце 

роботи (навчання). 

 –  текст доповіді (вирівнювання по ширині,  відступ абзацу  1,10 см). 

 – посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає 

порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.  

 – використана література  розміщується наприкінці тексту під назвою 

Список використаних джерел: (вирівнювання по центру) та оформлюється за стандартами 

бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 

7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). 

 

 

За результатами заходу буде сформовано  електронний збірник праць, посилання на який буде 

розміщене на офіційному сайті  факультету землевпорядкування. 

 

Участь у круглому столі – безкоштовна 

 

Програма роботи круглого столу: 

 

9
00

-10
00 – 

реєстрація учасників; 

10
00

-11
30

 – виступи голови та співголів оргкомітету; 

11
30

-11
45

 – перерва; 

11
45

-15
00

 – виступи учасників за тематичними напрямами; 



15
00

-15
30

 – підведення підсумків роботи круглого столу.  

 

Регламент доповідей – до 15 хв., обговорення – до 10 хв. 


