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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 
ВИКЛИКІВ: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАГРОЗИ» 

6 -7 жовтня 2022 року 
 

м. Біла Церква, Київська обл., Україна 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до участі в конференції 
науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, 

магістрантів, студентів, представників органів влади, громадських організацій та 
підприємств агробізнесу 

 
Конференція проводиться за підтримки проектуErasmus+ KA2 «Enhancing 
capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on 

innovation and sustainability principles «UniCluD» 

Мета конференції – обговорення науково-технічних змін та винаходів, глобальних 
проблем сучасності та узагальнення пропозицій щодо створення сприятливих умов для 
переходу аграрного сектору на новий етап розвитку та модернізації. 

 
Напрями роботи конференції: 

 аграрний сектор України в контексті глобалізаційних викликів та європейської 
інтеграції; 

 аграрна політика, продовольча безпека, сільський розвиток; 
 економіка, менеджмент, фінанси, інвестиції, маркетинг, фінанси, логістика, 

підприємництво у аграрному секторі економіки; 
 агропродовольчі ланцюги на локальному, регіональному, національному та 

глобальному рівнях; 
 еколого-економічні пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств; 
 цифрові технології в сільському господарстві; 
 сталий розвиток сільського господарства та сільських територій. 

Робоча мова конференції: українська, англійська. 
Форма проведення конференції: офлайн і онлайн. 



Форма участі у конференції: публікація в електронному збірнику матеріалів 
конференції (доповіді, статті, тези); усна доповідь; слухач (участь без доповіді та 
публікації). 

Для участі у конференції до 1 жовтня 2022 р. необхідно заповнити за посиланням 
https://conferences.btsau.edu.ua/node/48 реєстраційну форму для учасників конференції 
та подати матеріали (тези доповідей, статті) 

Підготовлені наукові статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць 
«Економіка та управління АПК» («AIC Economics and Management»), що включений до 
категорії Б Переліку фахових видань України. З вимогами до змісту і оформлення статті 
можна ознайомитися за посиланням https://econommeneg.btsau.edu.ua/uk/node/6 

За результатами роботи конференції учасники отримають сертифікат 
учасника та електронний варіант збірника матеріалів конференції (за бажанням) 

Організаційний внесок становить 200 грн (організаційні витрати, сертифікат 
учасника, програма, публікація у збірнику). 

Реквізити для оплати: Картка Приват банку 5168757414591026, отримувач: 
Заболотна Н.А. Призначення платежу: за участь (УВАГА! прізвище, ім’я) в конференції 
6-7 жовтня, в т.ч. ПДВ. 

Місце проведення: 09117, м. Біла Церква, пл. Соборна 8/1, Білоцерківський 
національний аграрний університет. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

У тезах висвітлюються нові, попередньо не опубліковані, наукові результати. Автор 
гарантує особисто та несе відповідальність, що дана робота раніше не подавалась до друку 
в інші видання та не містить плагіату. 

 Тези подають українською, англійською мовами. 
 Обсяг тез – 2-3 сторінки набраних у редакторі Microsoft Word *.doc або *.rtf. ; 

формат А4, орієнтація – книжкова, абзацний відступ – 1,25 см 
 Шрифт – Times New Roman, основний текст – кегель 14, (анотація, ключові слова, 

таблиці – кегель 12); міжрядковий інтервал – 1,0; усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки не 
нумеруються . 

 
Зразок оформлення тез: 

УДК 619:611 

Іванова Н.К., канд.екон. наук 
Уманський національний університет садівництва 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

Анотація українською мовою (слово Анотація – не пишуть) – не більше 3-х рядків. 
Ключові слова (Keywords): 5–6 словосполучень. 

Основний текст. До статті можна додавати графічні матеріали – рисунки, таблиці 
тощо. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного 
рисунку подається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок. 

Використані джерела – за вимогами ДСТУ 8302:2015. 
В кінці тез вказати: назву секції, електронну адресу автора (e-mail). 

Редакційна група залишає за собою право редагувати надані матеріали, а також 
відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції, недотримання 

вищевказаних умов та не несе відповідальність за достовірність викладених фактів. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Шуст О.А., д-р екон. наук, професор, ректор Білоцерківського національного 
аграрного університету, голова оргкомітету. 

Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної 
діяльності БНАУ, заступник голови оргкомітету. 

Непочатенко О.О., д.е.н., професор, ректор Уманського національного університету 
садівництва. 

Вернюк Н.О., к.е.н., доцент, декан факультету менеджменту Уманського 
національного університету садівництва. 

Пармаклі Д.М., доктор хабілітованих наук, професор Комратського державного 
університету (Молдова). 

Гінек Рубік, доцент, Чеський університет природничих наук (Прага). 
Лупенко Ю.О., д.е.н., професор академік НААНУ, директор ННЦ «Інститут 

аграрної економіки». 
Пугачов М.І., д.е.н., професор академік НААНУ, заступник директора ННЦ 

«Інститут аграрної економіки». 
Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук, професор, перший проректор БНАУ. 
Паска І.М., д.е.н., декан економічного факультету БНАУ. 
Свиноус І.В., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування 

БНАУ. 
Понідельчук Т.В., к.е.н., доцент, заступник декана економічного факультету 

БНАУ. 
Заболотний В.С., к.е.н., доцент, заступник декана економічного факультету БНАУ. 
Новікова В.В., к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій БНАУ. 
Ткаченко К.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

БНАУ. 
Артімонова І.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

БНАУ. 
Василенко О.І., асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

БНАУ. 
Варченко О.О., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

БНАУ. 
Гаврик О.Ю., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування БНАУ, відповідальний 

секретар. 
 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 
АДРЕСА: Білоцерківський національний аграрний університет, пл. Соборна, 8/1, м. Біла 

Церква, Київська обл., Україна, 09117. 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Гаврик Леся Юріївна, e-mail: gavrikolesia270@gmail.com, 

тел. +380968318039 


