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VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: теорія,      
практика, інновації» відбулася 6 листопада 2018 р. у с. Оброшине,          
Пустомитівського району Львівської області. 

Конференцію організовано в Інституті сільського господарства 
Карпатського регіону НААН. 

До початку роботи конференції було сформовано програму та видано 
збірник матеріалів, який включає 39 доповідей. 

Метою проведення конференції є обмін досвідом, науковими і        
практичними досягненнями, також вирішення ряду актуальних проблем       
агропромислового комплексу України: перспективний розвиток і зусилля       
вчених в таких напрямах, що забезпечують раціональну структуру        
земельних угідь, принципи застосування добрив, запровадження      
високопродуктивних сівозмін, систем обробітку ґрунту, захисту рослин,       
технологій у системі кормовиробництва і вирощування      
сільськогосподарських культур, селекції та насінництва, які поряд з        
отриманням високих стабільних урожаїв в господарствах різних       
організаційно-правових форм забезпечать збереження, відновлення     
родючості ґрунтів та екологічну рівновагу в агроландшафтах. Розроблено        
наукові основи ведення галузей тваринництва, зростання рівня       
наукоємності технологій виробництва і заготівлі високоефективних,      
збалансованих кормів, запровадження раціональних диференційованих     
систем та норм годівлі для підвищення продуктивності       
сільськогосподарських тварин та перспектив нарощування поголів'я. 

У конференції взяли участь 41 молодий науковець та аспіранти,         
представники науково-дослідних установ, аграрних вищих навчальних      
закладів. 

На конференції було заслухано й обговорено 16 наукових доповідей. 
Тематика конференції торкнулася широкого спектра проблем 

агропромислового виробництва. 
На засіданні Конференції після підведення підсумків її роботи було 

ухвалено рішення: 
1) вважати роботу оргкомітету конференції задовільною; 

2) вважати всі представлені на конференції доповіді апробацією 
результатів досліджень авторів; 

3) відзначити кращі доповіді молодих вчених за І, ІІ і ІІІ місце: 
Партику Т. В., Гайдаша О. Л., Захлєбну Т. П. 

4) рішення конференції довести до відома Національної академії 
аграрних наук України; 



 
розмістити текст рішення конференції на офіційному сайті Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону НААН http://isgkr.com.ua; 

5) рекомендувати організувати проведення наступної 
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених в термін 
жовтень – листопад 2019 р. Розіслати повідомлення про проведення 
потенційним учасникам конференції до 30 травня 2019 р. 

 
Рішення обговорено і схвалено одноголосно 6 листопада 2018 р. 
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