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Чому ми це робимо 

Інтернаціоналізація академічних досліджень є важливою метою модернізації аграрної економіки в 
Україні.  

Поняття проблематики дослідження, стандарти проведення дослідницької роботи, аналіз літератури, 
стилі написання наукових праць, вимоги до даних, глибина аналізу даних та представлення результатів 
академічних досліджень в Україні суттєво відрізняються від західних стандартів. 

Мета семінару - допомогти вітчизняним науковцям та дослідникам зрозуміти ці відмінності та краще 
адаптуватися до загальноприйнятих стандартів проведення досліджень та представлення публікацій, 
якими керуються сучасні наукові видання. 

Набуття та розвиток необхідних навичок - процес тривалий, тому саме цей семінар стане початковим 
етапом на шляху до вдосконалення висококласних навичок написання та представлення дослідницьких 
робіт. 

Тематика семінару 
 Ринок землі та земельна реформа; 

 Ринки факторів агровиробництва; 

 Аграрна політика; 

 Аграрні та продовольчі ринки; 

 Сталий аграрний розвиток; 

 Реформи децентралізації і проблеми сільського розвитку; 
 Торгівельна політика: торгівельні бар’єри, нетарифні заходи; 

 Агрологістика; 

 Фермерська діяльність; 

 Ринки, ринкові регулювання; 

 Інтернаціоналізація та інтеграція ринків; 

Складові семінару 
До участі запрошуються дослідники та науковців з українських університетів та науково-дослідницьких 
інститутів. Під час семінару учасники представлять довершені (недовершені) результати досліджень. 
Після цього, представлені доповіді будуть прокоментовані; доповідачі отримають поради та зауваження 



щодо вдосконалення представленого матеріалу з метою подання його для публікації у престижних 
наукових журналах та представлення на наукових конференціях на кшталт XVI Congress of the European 
Association of Agricultural Economists, EAAE. Завершальним етапом семінару буде лекція про написання, 
рецензування та публікацію наукової роботи; про поради, типові помилки та підводні камені. 

Мова заходу 
Мова заходу англійська. ( без супроводжувального перекладу!) 

Вимоги до роботи 

Всім учасникам семінару необхідно подати розширену анотацію дослідження ( до 700 слів/ 2 сторінки) 
або готову наукову роботу/статтю. У представлених матеріалах повинні бути чітко вказані проблематика 
дослідження, джерела даних, методологія, посилання на літературні джерела, емпіричні результати та 
висновки дослідження. 

Всі документи необхідно подати за посиланням http://bit.do/UaFoodTradeForm до понеділка, 28 жовтня 
2019. Всі представлені матеріали будуть розглянуті  експертною колегією. Повідомлення про прийом 
наукових робіт для виступу на семінарі та підтвердження про надання гранту на  проїзд та проживання 
буде направлено до вівторка, 12 листопада 2019 р.  

Реєстраційний внесок 
Кількість учасників обмежена. Участь у семінарі безкоштовна. 

Крайні терміни: 

28 жовтня 2019  Подання анотацій або наукових статей 

28 жовтня 2019  Крайній термін подання заяви для отримання гранту на проїзд та проживання 

12 листопада 2019 Повідомлення про прийом  наукових робіт для виступу на семінарі 

12 листопада 2019 Повідомлення про надання гранту на проїзд та проживання 

28-29 листопада 2019  Семінар 

Фінансування 

Фінансування семінару відбувається за підтримки Міністерства освіти і наукових досліджень 
Федеративної Республіки Німеччини в рамках проекту UaFoodTrade – пілотного проекту із сталої 
інтернаціоналізації науково-дослідних структур України в умовах глобалізації агропродовольчого сектору 
України. Участь у семінарі безкоштовна.  

Витрати на проїзд та проживання запрошених учасників семінару, які не проживають у м. Києві та його 
околицях, частково покриваються проектом UaFoodTrade. Компенсація становить: 40 євро – витрати на 
проїзд; до 90 євро -- витрати на проживання (30 євро за ніч). Учасники покривають самостійно витрати на 
страхування здоров'я, аварії та особисту відповідальність. 

Оргкомітет 

За додатковою інформацією звертайтесь: 

 веб-сторінка проекту UaFoodTrade:  www.kse.org.ua/en/research-policy/UaFoodTrade/  

 пошта координатора проекту Др. Олега Нів’євського:  onivievskyi@kse.org.ua  

Або пошта керівника проекту Др. Олександра Перехожука 

Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) 

Theodor-Lieser-Str. 2, 06120 Halle (Saale), Germany 

Tel.: +49 345 2928-236 

E-Mail: perekhozhuk@iamo.de 

https://www.iamo.de/en/research/projects/details/uafoodtrade/   
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