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ДОСВІД РОБОТИ ДП "Київський інститут
землеустрою"

Листопад 2011 — Вересень
2013

Національний університет
біоресурсів та
природокористування України

Вересень 2015 — Грудень 2018

ТОВ "Інгер-Град" Лютий 2016 — Травень 2016

Інститут землекористування
НААН України

Вересень 2018 — Теперішній
час

Технік
Прямі обов'язки:
- розробка проектів та технічної документації із землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність чи користування
- розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь
- розробка технічної документації щодо інвентаризації земель

Непрямі обов'язки:
- спілкування з фізичними та юридичними особами-клієнтами
- організація роботи в малих групах (4-6 чол.)
- заміщення безпосереднього начальника групи

Асистент
Прямі обов'язки:
- викладання дисциплін для академічних груп студентів (15-25 чол.)
- організація практичних занять
- удосконалення навчального процесу та навчально-методичних матеріалів

Непрямі обов'язки:
- написання наукових статей у сфері землеустрою
- участь у наукових конференціях із актуальних питань щодо земельних відносин

Менеджер з продажу землевпорядних послуг
Прямі обов'язки:
- надання консультацій клієнтам про права на землю та нерухомість
- забезпечення інформаційної бази клієнтів та паперів
- прийняття замовлень та видання закінчених проектів клієнтам

Непрямі обов'язки:
- покращення виробничих та бізнес-процесів
- впровадження та розвиток CRM-систем

Вчений секретар
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Прямі обов'язки:
- розробка проектів та технічної документації із землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність чи користування
- розробка технічної документації щодо інвентаризації земель
- спілкування з фізичними та юридичними особами-клієнтами
- організація роботи в малих групах (4-6 чол.)
- написання наукових статей у сфері землеустрою
- участь у наукових конференціях із актуальних питань щодо земельних відносин

Непрямі обов'язки:
- покращення виробничих та бізнес-процесів
- впровадження та розвиток CRM-систем

КВАЛІФІКАЦІЇ Листопад 2014
Учасник 3-го з'їзду Панелі Східного Партнерства ЄС по Сільському господарству та
розвитку сільських територій, Брюссель, Бельгія

Серпень 2016
Тім-лідер літнього англомовного табору для дітей "MASCOT-2016", Миколаїв,
Україна

Листопад 2016
Учасник міжнародного проекту ERASMUS+ "The future is in our hands", Пафос, Кіпр

Червень 2017
Тім-лідер літнього англомовного табору для дітей "MASCOT-2017", Миколаїв,
Україна

Серпень 2017 - Тепершній час
Член Молодіжної консультативної панелі ООН в Україні, Київ, Україна

ОСВІТА Геодезія, кадастр та
землеустрій

Вересень 2008 — Червень 2012

Землевпорядкування та
кадастр

Вересень 2012 — Грудень 2013

Захист навколишнього
середовища

Вересень2013 — Серпень 2014

Економіка навколишнього
середовища

Вересень 2014 — Липень 2015

Національний університет біоресурсів та природокористування України
Диплом Бакалавра з відзнакою.

Національний університет біоресурсів та природокористування України
Диплом Магістра з відзнакою.

Варшавський університет наук про життя
Свідоцтво про проходження 10-місячної навчальної програми-обміну Магістрів у
Варшаві, Польща.

Університет Тусчіа
Свідоцтво про проходження 10-місячної навчальної програми-обміну Аспірантів у
Вітербо, Італія.
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Економіка
природокористування та
охорони навколишнього
середовища

Вересень 2014 — Травень 2018

Національний університет біоресурсів та природокористування України
Диплом кандидата економічних наук.
Дисертаційна робота за темою: "Економічна оцінка земель
сільськогосподарського призначення в умовах розвинених земельних відносин"

НАУКОВІ
ПУБЛІКАЦІЇ

1. Аврамчук Б. О. Необхідність впровадження консолідації земель в сучасних
умовах. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.
2013. Вип. 181(6). С. 251–255.

2. Аврамчук Б. О. Впровадження сільськогосподарського виробництва як аспекту
сталого управління земельними ресурсами в Україні. Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія :
Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200(1). С. 11–15.

3. Аврамчук Б. О. Перспективи співпраці України з європейським інвестиційним
банком в агропродовольчому секторі. Науковий вісник Національного університету
біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний
менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 211(1). C. 18–23.

4. Аврамчук Б. О. Теоретичні засади впровадження SWOT–аналізу як засобу
стратегічного розвитку сільських територій. Землеустрій, кадастр і моніторинг
земель. 2014. № 1–2. С. 115–118.

5. Мартин А. Г., Аврамчук Б.О. Удосконалення ринку сільськогосподарської
нерухомості України на основі міжнародного досвіду. Землеустрій, кадастр і
моніторинг земель. 2016. № 1–2. С. 116–127.

6. Avramchuk B. O. The impact of land reform on the development of land relations in
Ukraine. Землеустрій, кадастрімоніторингземель. 2015. № 4. С. 50–58.

7. Аврамчук Б. О. Особливості фрагментації земель в країнах Східної Європи та
колишнього Радянського Союзу. Збалансоване природокористування. 2016. № 2.
С. 141–146.

8. Avramchuk B.O. The impact of world evaluation standards on assessment of
agricultural property in Ukraine. Землеустрій, кадастрімоніторингземель. 2016. №
4. С. 59–67.

9. Буряк Р.І., Аврамчук Б.О. Сучасна методика капіталізації рентного доходу в
сільському господарстві України, Агросвіт, 2017, № 15–16, С. 11–16.

10. Аврамчук Б. О. Продовольча криза як чинник майбутнього коригування вартості
земель сільськогосподарського призначення. Землеустрій, кадастр і моніторинг
земель. 2017. № 3.

11. AvramchukB.O. Featuresoftheformation of agricultural land value in the European
countries. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 4.

12. Аврамчук Б.О. Сучасна методика економічної оцінки земель
сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2018.
№ 1. С. 138-145.

ПЕРСОНАЛЬНІ
НАВИЧКИ

Іноземні мови:
- Англійська - досвідчений користувач (С1)
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- Російська - досвідчений користувач (С1)
- Польська - незалежний користувач (В1)
- Італійська - незалежний користувач (В1)

Комп'ютерні навички:
- вільний користувач Microsoft Office, AutoCAD, ArgGIS

Інше:
- відсутність шкідливих звичок
- відповідальність
- енергійність
- комунікабельність
- швидке засвоєння нових знань
- наявність водійського посвідчення категорії В

РЕКОМЕНДАЦІЇ Рекомендації надаються за запитом.
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