
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОЄКТ USAID «ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА СХІДНОЇ УКРАЇНИ» 

ВІРМЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНЕ ДЖАВАХИШВІЛІ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Використання 

інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва 

сільськогосподарської продукції та управління підприємствами» 

планова дата проведення 10-11 березня 2022 р.  

відтерміновано 9-10 червня 2022 р.  

 (у зв'язку з військовою ситуацією, що сталась в Україні)  

 

 

Шановні колеги! 

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної 

конференції  

 

До участі у конференції запрошуються науковці, представники органів державної 

влади та місцевого самоврядування, керівники та спеціалісти аграрних підприємств, 

фермери, здобувачі вищої освіти, представники інших  підприємств та організацій, 

зацікавлених у використанні інформаційних технологій в аграрному секторі 

економіки. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Форма проведення конференції: із залученням дистанційних засобів комунікації, 

заочна. 

Тези доповідей будуть розміщені на сайті https://lgnau.edu.ua/ для публічного 

обговорення. Збірник матеріалів конференції планується в електронному варіанті, 

який буде розміщено в репозиторії Луганського національного аграрного університету 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/  

Участь у конференції безкоштовна. 

 

  

https://lgnau.edu.ua/
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Мічківський С. М. – к.е.н., доц., директор економічного ННІ, Луганський 

національний аграрний університет – співголова оргкомітету; 

Терновський В. О. – к.е.н., експерт з розвитку трудового потенціалу  – співголова 

оргкомітету; 

Кочетков О. В.  – к.е.н., проф., професор кафедри менеджменту, права, 

статистики та економічного аналізу, Луганський національний 

аграрний університет – заступник голови оргкомітету; 

Мартинець Л.А. – д.пед.н., проф., перший проректор, Луганський національний 

аграрний університет; 

Целіщев О.Б. – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи, Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля; 

Маіліян Фіруза – д.е.н., доц., завідувачка кафедри теорії економіки Вірменського 

державного економічного університету; 

Шабурішвілі Шота – д.е.н., асоційований професор кафедри економіки та бізнесу 

Тбіліського державного університету імені Іване Джавахишвілі 

(Грузія) – член оргкомітету; 

Гітіс Т.П. – к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства, 

Донбаська державна машинобудівна академія – член 

оргкомітету. 

 

НАПРЯМИ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Науково-дослідна робота спрямована на задоволення потреб аграрного сектору 

економіки за наступними напрямками: 

 встановлення впливу технологічних рішень на господарсько-корисні ознаки 

та ефективність агрогосподарств;  

 розробка стратегії управління потенціалом підприємств спрямоване на 

формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки за рахунок 

використання інформаційних технологій; 

 розробка засобів та інструментарію для вимог технологічного та 

ветеринарного контролю на підприємствах (виробничих, м’ясопереробних та 

інших);  

 удосконалення парку сільськогосподарських машин аграрних підприємств, 

розробка перспективних технологій, технологічних процесів і засобів 

механізації в агропромислових комплексах, зокрема Луганської та Донецької 

області;  

 формування та реалізація стратегій впровадження та використання 

сучасними інформаційними системами та IT у рішенні фінансово-

економічних задач діяльності підприємств. 



Тематичні секції конференції: 

 комплексні ІТ-платформи та ІТ-рішення для агрогосподарств (голова секції – 

Скнипа Н.Л., директор ННІ агрономії та будівництва, Луганський 

національний аграрний університет); 

 інформаційні системи та ІТ в тваринництві (виробництво та переробка) та 

ветеринарії (голова секції – Пархоменко Л.І., к.вет.н., директор ННІ 

ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, Луганський 

національний аграрний університет); 

 інформаційні системи, інструментарій та технології в маркетинговій 

діяльності підприємств АПК (голова секції – Бережна Ю.Г., к.е.н., доц., 

доцент кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії, 

Луганський національний аграрний університет); 

 особливості управління підприємствами із застосуванням IT (голова секції – 

Орлова-Курилова О.В., д.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту, права, 

статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний 

університет); 

 інформаційні системи та IT у рішенні фінансово-економічних задач 

діяльності підприємств (голова секції – Рібейро Рамос О.О., к.е.н., зав. 

кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, Луганський 

національний аграрний університет). 

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 05 квітня 2022 року надіслати на 

адресу оргкомітету (agro_it@lgnau.edu.ua) заявку на участь (зразок додається) та тези 

доповіді. Назва надісланих файлів має містити прізвище авторів (напр. 

Петренко_тези2022.docx). 

Заявки на участь у роботі конференції та тези доповіді надавати в електронному 

вигляді на адресу електронної пошти agro_it@lgnau.edu.ua  з поміткою «На 

конференцію АГРО-ІТ 2022». 

 

Адреса оргкомітету: м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 23, каб. 208  

 

Сайт: https://lgnau.edu.ua/; http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/ 

 

Контактні телефони: +38 (067) 9003174 (Viber), +38 (050) 6840776  

mailto:agro_it@lgnau.edu.ua
mailto:agro_it@lgnau.edu.ua
https://lgnau.edu.ua/
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПІП учасника  

Місце роботи чи навчання   

Посада   

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Телефон   

E-mail   

Тематична секція конференції:  

Назва доповіді   

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше (перевірка на 

плагіат та самоплагіат). 

2. Обсяг тез доповіді не має перевищувати чотирьох повних сторінок 

друкованого тексту (включаючи рисунки і таблиці) на листах формату А4, 

набраного у редакторі MS Word. Кількість авторів – не більше трьох. 

3. Матеріали подаються  українською чи англійською мовою. 

4. Поля – 2 см з усіх боків. 

5. Текст тез (крім УДК, заголовка, авторів, організацій) повинен задовольняти 

наступним параметрам абзацу та шрифту: 

 абзац: ліворуч=праворуч=0 см, відступ=1 см, вирівнювання по ширині, 

міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), інтервал перед абзацом 0 пт, 

інтервал після абзацу 0 пт, заборона висячих рядків; 

 шрифт: Times New Roman, розмір 14 пт. 

6. УДК. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа: 

 абзац: ліворуч=праворуч=0 см, відступ=0 см, вирівнювання по лівому 

краю, міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), інтервал перед абзацом 

0 пт., інтервал після абзацу 0 пт., заборона висячих рядків, не відривати від 

наступного, не розривати абзац,  заборонити нумерацію рядків, заборонити 

автоматичне перенесення слів; 

 шрифт: Times New Roman, розмір 14 пт, курсив, всі літери великі. 

7. Прізвища та ініціали авторів (через кому): 

 абзац: ліворуч=праворуч=0 см, відступ=0 см, вирівнювання по центру, 

міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), інтервал перед абзацом 0 пт., 

інтервал після абзацу 0 пт., заборона висячих рядків, не відривати від 

наступного, не розривати абзац,  заборонити нумерацію рядків, заборонити 

автоматичне перенесення слів; 



 шрифт: Times New Roman, розмір 14 пт. 

8. Заголовок/назва тез: 

 абзац: ліворуч=праворуч=0 см, відступ=0 см, вирівнювання по центру, 

міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), інтервал перед абзацом 0 пт., 

інтервал після абзацу 0 пт., заборона висячих рядків, не відривати від 

наступного, не розривати абзац,  заборонити нумерацію рядків, заборонити 

автоматичне перенесення слів; 

 шрифт: Times New Roman, розмір 14 пт, напівжирний, всі літери великі. 

9. Назва організації/підприємства, де працює або навчається автор чи автори: 

 друкується повністю, у дужках, місто та країна;  

 кожна організації на окремому рядку; 

 абзац: ліворуч=5см, праворуч=0 см, відступ=0 см, вирівнювання по 

правому краю, міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), інтервал перед 

абзацом 0 пт., інтервал після абзацу 0 пт., заборона висячих рядків, не 

відривати від наступного, не розривати абзац,  заборонити нумерацію 

рядків, заборонити автоматичне перенесення слів; 

 шрифт: Times New Roman, розмір 10 пт, курсив. 

10. Таблиці: 

 абзац назви таблиці: ліворуч=праворуч=0 см, відступ=0 см, вирівнювання 

по центру, міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), інтервал перед 

абзацом 0 пт., інтервал після абзацу 0 пт., заборона висячих рядків, не 

відривати від наступного, не розривати абзац,  заборонити нумерацію 

рядків, заборонити автоматичне перенесення слів; 

 шрифт назви таблиці: Times New Roman, розмір 14 пт, курсив. 

 абзац клітинок таблиці: ліворуч=праворуч=0 см, відступ=0 см, 

вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), 

інтервал перед абзацом 0 пт, інтервал після абзацу 0 пт, заборона висячих 

рядків; 

 шрифт клітинок таблиці: Times New Roman, розмір 14 пт або 12пт.  

11. Схеми, малюнки, діаграми: 

 представляються у вигляді малюнків в тексті (без обтікання); 

 всі малюнки підписуються знизу малюнку та нумеруються в межах тез; 

 до і після малюнку один рядок відступу; 

 абзац підпису малюнка: ліворуч=праворуч=0 см, відступ=0 см, 

вирівнювання по центру, міжрядковий інтервал «полуторний» (1,5), 

інтервал перед абзацом 0 пт., інтервал після абзацу 0 пт., заборона висячих 

рядків, не розривати абзац,  заборонити нумерацію рядків, заборонити 

автоматичне перенесення слів; 

 шрифт назви таблиці: Times New Roman, розмір 14 пт, курсив. 

12. Формули розташовують по центру, нумерацію формул здійснюють по правому 

краю. Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0. 



13. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно 

до порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело подаються в 

квадратних дужках. Список використаних джерел наводиться наприкінці тез 

на мові оригіналу відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

 

ПРИКЛАД ТЕЗ 

 

УДК 334.012.74 

Мічківський С.М., Іванов І.І., Петров П.П. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙНУ 

Луганський національний аграрний університет (м. Слов’янськ, Україна) 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського"  (м. Київ, Україна) 

 

Незважаючи на те, що сьогодні технологія блокчейну набула своєї популярності у 

фінансовому секторі, вона має набагато ширший спектр застосування, окрім генерації 

криптовалюти. Ця технологія з моменту її винаходу може бути використана для 

радикальних трансформацій у багатьох галузях, включаючи охорону здоров'я, права, 

нерухомості, банківської справи та ін [1]. 

……. 
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Сподіваємося на Вашу зацікавленість та співпрацю! 

 

З повагою, Оргкомітет 


