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обласних і районних управлінь агропромислового комплексу, агрохолдингів, фермерських 

господарств та приватних фірм, колеги міжнародних представництв. 

Форма проведення: on-line на платформі ZOOM (посилання буде надіслано після 20 

січня 2023 р.) 
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Напрями роботи конференції 
1. Трансформація продовольчих систем під впливом кліматичних змін та військових дій. 

2. Відновлення родючості ґрунтів та повернення сільськогосподарських земель в 

економічний обіг, які пошкоджені у результаті бойових дій. 

3. Вода і агропродовольчі системи. 

4. Відновлення галузі тваринництва та кормовиробництва. 

5. Розвиток стійких агропродовольчих систем. 

6. Напрями забезпечення соціальної, екологічної та економічної стійкості сільських 

територій в контексті реалізації Спільної сільськогосподарської політики ЄС. 
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Форма участі (доповідь та публікація 
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Термін подачі заявок і тез доповідей до 20.01.2023 р. включно. 

Файл з матеріалами необхідно назвати так (прізвище першого автора та номер 

напряму роботи конференції): Іванов_матеріали_5.doc, Іванов_заявка_5.doc 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:  

Формат тексту: А4, Microsoft Word (*.doc, *.docx), 

Поля: ліве, верхнє, нижнє, праве – 2 см, 

Шрифт: Times New Roman, 14пт, інтервал 1,0, абзац 1,25 

Обсяг: до 5 стор.,  

Оригінальність тексту: щонайменше 60 %. 
 

СТРУКТУРА МАТЕРІАЛІВ: 

– індекс УДК (кегль 14, вирівнювання з лівого краю) 

 назва статті (великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру); 

 ПІБ автора(-ів) (малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю); 

 науковий ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по правому краю); 

 обов'язково вказати e-mail адреси всіх авторів; 

 місце роботи у називному відмінку (вирівнювання по правому краю); 
Якщо автори мають однаковий статус, загальне місце роботи (навчання), то 

оформлення проводиться відповідно до Прикладу оформлення матеріалів, відокремлюючи 

кожного автора комою; 

 анотація (кегль 14, не менше 30 слів, вирівнювання по ширині); 

 ключові слова (кегль 14, не менше 5 слів, вирівнювання по ширині); 

 через рядок – основний текст матеріалів (кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний 
відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині); 

Список використаної літератури: оформляється наприкінці статті в порядку 

використання джерела в тексті під назвою «Список літератури» відповідно до вимог 

ДСТУ 8302:2015. 
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У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із 

зазначенням номера джерела та через кому – номери сторінки: [5, с. 115].  

Будь-які графічні матеріали (креслення, схема, діаграма, рисунок) позначаються 

«Рис.1. Назва рисунка» та нумеруються арабськими цифрами. Позначення – розташовується 

під малюнком на наступному рядку по центру і виділяється жирним шрифтом, курсивом. 

Від тексту малюнок відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком. На всі 

малюнки у тексті мають бути посилання (рис. 1). 

Таблиці: позначаються словом «Таблиця 1» та нумеруються арабськими цифрами. 

Позначення та порядковий номер таблиці вирівнюються праворуч, назва таблиці – на 

наступному рядку, по центру. Вирізняються жирним шрифтом. 

Шрифт у таблицях та малюнках – не менше 12 пунктів. Від тексту таблиця 

відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком. На всі таблиці у тексті мають бути 

посилання (табл. 1). 
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Анотація 
У матеріалах висвітлені актуальні питання відновлення економіки і 

сільського господарства країни на засадах використання найкращих світових 

практик і принципів «зеленої економіки». 

Ключові слова: аграрна безпека, міжнародна спільнота, наслідки війни… 
 

Питання відновлення української економіки, у тому числі і сільського 

господарства стало предметом дискусії не тільки представників органів 

державної влади, вітчизняних вчених, представників аграрного бізнесу, але й 

міжнародної спільноти [1, с. 125].  
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