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Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Європейські уроки аграрної політики для України» 

 
Мета конференції: обмін ідеями, досвідом, знаннями, навичками з аграрної 
політики між основними агентами змін в процесі адаптації до найкращих 
сучасних європейських практик у сільському господарстві в умовах 
євроінтеграційної перспективи України. 
 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 
 ЄС: від витоків до стратегії “Європа 2020” 
 САП ЄС: досвід і сучасна модель 
 Політика сільського розвитку ЄС 
 Агробізнес Європейського Союзу 
 Екологічне сільське господарство ЄС та стандарти якості і безпеки 

харчових продуктів. 
 
Цільова аудиторія: аспіранти, викладачі, науковці, державні службовці та 
члени громадських організацій, підприємці та працівники аграрного сектора 
економіки, лідери та члени сільських громад і всі зацікавлені особи 
громадянського суспільства. 
 
Місце проведення: Житомирський національний агроекологічний 
університет, Старий Бульвар, 7, м. Житомир, 10008 
 
Форма участі: очна, заочна. 



 
Робочі мови конференції: українська, англійська та російська. 
 
Умови участі: Участь в конференції – БЕЗКОШТОВНА, проїзд, проживання – 
за рахунок власних коштів.  
Усі учасники отримають СЕРТИФІКАТ про участь у конференції. 
 
Реєстрація: до 01.05.2019 р. зареєструватись за посиланням: 
https://u.to/FyTzFA 
 
Результати конференції будуть висвітлено у Монографії «Аграрна політика 
Європейського Союзу: виклики і перспективи» (публікація БЕЗКОШТОВНА). 
 
Вимоги до оформлення статей: 

1. Розмір сторінки – А5. Поля сторінок: верхнє, нижнє, праве, ліве – 1,7 см. 
Шрифт – Calibri, 11 рt, міжрядковий інтервал – 1,0. Абзацний відступ – 
1,0 см. 

2. Матеріали мають бути структуровані наступним чином: 
- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, 

установа, місто – шрифт Calibri, 11 рt, курсив, інтервал 1,0, у 
правому верхньому кутку; 

- назва – великими літерами, шрифт Calibri, 12 рt, інтервал 1,0, 
вирівнювання по центру; 

- текст матеріалу – шрифт Calibri, кегель 11 рt, інтервал 1,0. 
3. Посилання на літературні джерела здійснювати за допомогою зносок 

внизу сторінок – шрифт Calibri, кегель 10 рt, інтервал – 1,0. Оформлення 
літературних джерел здійснювати у відповідності до діючих вимог щодо 
їх бібліографічного опису 

4. Назви таблиць та рисунків вирівнювати по центру, шрифт напівжирний. 
Наповнення рисунків та таблиць – шрифт 10 рt. 

5. Наполегливо рекомендується використовувати один зразок лапок у 
тексті: “______” 

6. Сторінки нумерувати не потрібно 
7. Обсяг матеріалу – 10-12 сторінок 

 

Статті, які будуть оформлені без дотримання вимог та подані із запізненням, 
можуть бути відхилені редакційною колегією. 

 
Матеріали надсилати до 01.05.2019 р. на електронну адресу: 
erasmusznau@gmail.com 
 
Контактні особи:  Левківська Лариса Миколаївна +38 067 499 64 65  

Куцмус Наталія Миколаївна +38 063 117 59 95 

https://u.to/FyTzFA
mailto:erasmusznau@gmail.com

