Вимоги до підготовки матеріалів
для опублікування у науково-практичному журналі
«Збалансоване природокористування»
Етапи розгляду матеріалів:
· Модерація.
Надіслані до
редакції матеріали
розглядаються
модераторами щодо їх відповідності вимогам до оформлення. За результатами
модерації стаття може бути повернена автору на доопрацювання.
· Рецензування. Після модерації стаття проходить рецензування членами
редколегії, а також за необхідності анонімними зовнішніми фахівцями.
Середній термін рецензування становить 2–3 місяці.
· Стаття приймається або відхиляється на підставі висновків рецензентів і
рішення головного редактора. Відхилені статті повторно не розглядаються.
Основні причини відхилення статей – відсутність наукової новизни, низька
оригінальність, плагіат, невідповідність науковій сфері журналу.
· Статті, що отримали позитивні рецензії і прийняті до публікації
редакцією, будуть опубліковані відповідно до черговості надходження.
Редакція журналу «Збалансоване природокористування» приймає до
розгляду статті з дотриманням таких вимог:
1. Статті мають бути написані українською, російською або англійською
мовами.
2. Представлені для публікації статті мають бути оригінальними (раніше
не опублікованими в інших виданнях), актуальними, відповідати профілю
журналу, мати новизну, містити опис основних результатів дослідження.
3. Середній обсяг статті (без врахування анотації та списку
використаних джерел), що публікується в журналі має налічувати 35 000 знаків
(з пробілами): мінімальний – 20 000, максимальний – 45 000 знаків. Шрифт
тексту – Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,0; поля з усіх сторін – 20 мм.
Приклад оформлення статті наведено у додатку 1.
4. Структура статті:
· індекс УДК (вирівнювання відповідно до лівого краю);
· назва статті українською мовою (вирівнювання по центру,
напівжирний шрифт, великі літери);
· відомості про автора (-ів) українською мовою: ініціали та прізвище,
науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (з указанням країни та міста),
адреса електронної пошти для кожного співавтора (вирівнювання відповідно до
лівого краю);
· анотація (українською мовою). Обсяг анотації – 200–250 слів.
Анотація має відображати вихідні дані, предмет, мету дослідження, метод або
методологію його проведення, результати роботи, науковий внесок, висновки
та сферу застосування результатів;
· ключові слова (10–15 слів);
· текст статті із урахуванням необхідних елементів (пункт 5 Вимог).

5. Текст статті з відображенням у ній обов’язкових елементів згідно з
вимогами МОН України має таку послідовність: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор; виділення не
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття; постановка завдання; матеріали та методи досліджень;
викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження;
список використаних джерел не менше ніж 15 джерел за черговістю їх
згадування (оформлений відповідно до стандартів ДСТУ 8302:2015).
6. Таблиці (шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються у тексті.
Рисунки повинні бути згруповані та виконані в чорно-білому форматі. Формат
таблиць та рисунків – лише книжний. Назви таблиць та рисунків потрібно
виділяти напівжирним шрифтом. Формули (зі стандартною технічною
нумерацією) мають бути виконані в редакторі Microsoft Equation. Підписи
рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Посилання на
літературу слід наводити безпосередньо в тексті у квадратних дужках,
вказуючи його порядковий номер у списку джерел, та через кому позначити
конкретну сторінку.
7. Після списку використаних джерел надається інформація про автора
(-ів) українською мовою: прізвище, ім'я, по батькові повністю; науковий
ступень, вчене звання кожного автора; посада та повна назва організації – місця
роботи, із наведенням повної поштової адреси; адреса електронної пошти для
кожного автора.
8. У наступному блоці інформації – відомості про автора англійською,
назва статті та анотація англійською мовою (ідентичні українським). Анотація
має відображати вихідні дані, предмет, мету дослідження, метод або
методологію проведення роботи, результати роботи, науковий внесок, висновки
та сферу застосування результатів. Переклад матеріалів, що подаються
англійською мовою, повинен бути виконаний або відредагований професійним
перекладачем. Комп'ютерний переклад не допускається. Якщо текст статті
англійською мовою виконано не професійно, потребує значного обсягу
редагування, він може бути повернений автору на доопрацювання або
відхилений від публікації.
9. Згідно зі стандартами міжнародних систем цитування, автори статей
також мають подавати список використаних джерел (References) відповідно до
вимог APA (American Psychological Association). Вимоги та приклад
оформлення References наведено у додатку 2.
10. Після References подається інформація про автора (-ів) англійською
мовою: прізвище, ім'я, по батькові повністю; науковий ступінь, вчене звання
кожного автора; посада та повна назва організації – місця роботи, із наведенням
повної поштової адреси; адреса електронної пошти для кожного автора.
11. Статті слід надсилати в електронному вигляді у форматі Microsoft
Word за адресою: nature_us@ukr.net. Телефон редакції: (044) 526-33-36. Після

прийняття статті до публікації, автором надсилається копія документа про
сплату вартості видавничо-поліграфічних витрат. Вартість однієї сторінки
публікації – 65 грн (включаючи пересилання журналу автору статті).
Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за банківськими
реквізитами:
Одержувач: ТОВ «Екоінвестком»
Код за ЄДРПОУ: 37716239
р/р 26007052711248 у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 300711.
Призначення платежу: за підготовку статті до публікації в журналі
«Збалансоване природокористування» з відміткою прізвища відправника.

Додаток 1
Приклад оформлення статті
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ
О.І. Шкуратов
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Інститут агроекології і природокористування
Національної академії аграрних наук України
(Україна, м. Київ; e-mail: shkuratov_ai@ukr.net)
Стаття присвячена дослідженню і розробці стратегічних пріоритетів
екологічної безпеки в аграрному виробництві. Визначено, що на сьогодні в
Україні не створено єдиного нормативно-правового акта, що закріплює
стратегічну основу державної аграрної політики. Аналіз забезпечення
стратегічного розвитку аграрного сектора на національному та міжнародному
рівні засвідчив про необхідність створення принципово нової системи
нормативно-правових актів, що регулюватимуть екологічну безпеку в аграрній
сфері.
З огляду на це та з урахуванням складної екологічної ситуації в
аграрному секторі щодо застосування програмно-цільового методу, чинну
законодавчу базу доцільно розширити прийняттям та введенням у дію Закону
України «Про сталий розвиток аграрного сектора України» як основного
законодавчого акта, що регламентуватиме аграрні відносини, спрямовані на
сталий розвиток сільського господарства. Цей нормативний акт буде слугувати
доктриною еколого-збалансованого розвитку в аграрному секторі, що,
безсумнівно, є позитивною тенденцією в контексті створення концептуальних
та стратегічних основ для подальшого розвитку сільських територій. Один з
розділів пропонованого закону має бути присвячений питанням охорони
навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки під
час здійснення сільськогосподарської діяльності.
Зважаючи на основні імперативи доктрини еколого-збалансованого
розвитку аграрного сектора, обґрунтовано Стратегію екологічної безпеки в
аграрному секторі, що має стати орієнтиром для державної влади та місцевого
самоврядування під час розробки державної та регіональних програм
забезпечення екологічної безпеки. Розробка має стати базовим документом
стратегічного планування у сфері розвитку системи забезпечення екологічної
безпеки в аграрному секторі і визначити комплекс взаємопов’язаних
пріоритетів, цілей, завдань, напрямів, механізмів і заходів. Головною метою
стратегії є визначення моделі дій і засобів системи забезпечення екологічної

безпеки в аграрному секторі, у т.ч. основних напрямів, форм, методів і засобів
досягнення стратегічних цілей.
Ключові слова: екологічна безпека, аграрне виробництво, сталий
розвиток, агроекосистеми.
Постановка проблеми. Сучасний стан сільського господарства України
характеризується збільшенням антропогенного навантаження….
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні фундаментальні
дослідження проблем забезпечення екологічної безпеки широко висвітлено в
економічній науці. Серед визнаних учених, які зробили вагомий внесок у
вивчення цих проблем, слід відзначити Е. Альфреда [1], К. Гофмана [2],
Ф. Кене [3], Р. Коуза [4], Д. Медоуза [5], К. Ріхтера [6], Дж. Форестера [7] та ін.
Їх теоретичні надбання набули подальшого розвитку у наукових працях
вітчизняних вчених, зокрема О.Ф. Балацького [8], І.К. Бистрякова [9],
Б.В. Буркинського [10] та ін. У працях згаданих учених досліджено сутність
дефініції «екологічна безпека», визначено основні загрози й ризики екологічної
безпеки, механізми її забезпечення та низку інших науково-прикладних
положень. Теоретико-методичним засадам вдосконалення інструментарію
еколого-збалансованого розвитку аграрного сектора економіки присвячено
роботи О.М. Бородіної [11], Л.М. Грановської [12], О.І. Фурдичка [13] та ін. Їх
наукові праці послужили теоретико-методологічною базою дослідження і
надали змогу виявити низку проблем у теорії та практиці забезпечення
екологічної безпеки в аграрному секторі економіки.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак
незважаючи на значний обсяг теоретичних і методологічних досліджень, низка
питань щодо організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в
аграрній сфері досі залишаються мало опрацьованими. Недостатньо вивчені
особливості і характеристика екологічних загроз та ризиків, формування
стратегії екологічної безпеки в аграрному секторі економіки з урахуванням
ринкових трансформацій.
Метою статті є розробка та наукове обґрунтування стратегічних
пріоритетів екологічної безпеки в аграрному виробництві.
Матеріали та методи. Для обґрунтування вибору стратегії управління
екологічною безпекою в аграрному секторі застосовувався метод матричного
аналізу. З метою запобігання впровадженню складних методів оцінки
екологічних ризиків пропонується для визначення ймовірності виникнення
останніх використовувати бінарний метод прийняття управлінських рішень,
оскільки значення вихідної змінної (настання ризику) може набувати двох
значень: настане (1, або true), або не настане (0, або false). Відповідно,
розрахунок сукупного ризику екологічної безпеки в аграрному секторі
пропонується здійснювати у спосіб визначення суми розрахункових значень
ризику за і-им показником екологічної безпеки з урахуванням відповідних
вагових коефіцієнтів цих показників.

Викладення основного матеріалу. Сучасна стратегія розвитку
вітчизняного аграрного виробництва базується на принципах збалансованості
та забезпечення інтересів суспільства…..
Отже, для моделювання екологічної безпеки в аграрному секторі
економіки з урахуванням ризику розрахунок проводиться у такий спосіб:
ìï1, якщо K xitf p x itb üï
Rx i = í
ý,
(1)
ïî0, якщо K x itf ³ xitb ïþ
де Rxi – розрахункове значення ризику за і-им показником екологічної
безпеки в аграрному секторі економіки;
xitb – унормоване значення і-го показника за базовий період;
xitf – унормоване значення і-го показника за звітний період.

Вагові коефіцієнти індексів для розрахунку інтегрального
екологічної безпеки в аграрному секторі наведено в табл. 1.

індексу

Таблиця 1
Основні індикатори екологічної безпеки в аграрному секторі України та їх
порогові значення (сформовано автором)
№

Найменування індикатора

x1
x2
x3

Екологічний ризик здоров’ю населення, %
Коефіцієнт дитячої смертності, од.
Еколого-агрохімічна оцінка земель, бал
Коефіцієнт
екологічної
стабільності
територій, од.
Еродованість земель, %

x4
x5

Значення
Критерій
Порогові
вагового
значення оптимальності
коефіцієнта
індикатора
індикатора
0,05
Min
0,07
5
Min
0,06
100
Max
0,07
0,51

Max

0,08

10

Min

0,12

Графічна інтерпретація рівнів ризику екологічної безпеки в аграрному
секторі за регіонами України наведено на рис. 1.

0,80
0,70

0,74

0,70

0,68

0,69 0,67 0,67

0,59

0,60
0,46 0,47

0,50
0,40

0,30

0,30

0,58

0,61

0,52

0,51

0,47

0,47 0,48

0,37

0,34
0,26

0,42 0,44
0,31

0,32

0,25

0,20

Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська

АР Крим

0,00

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська

0,10

Рис. 1. Рівень ризику екологічної безпеки в аграрному секторі економіки
регіонів України, 2017 р.
Висновки. Таким чином, під час прогнозування сценаріїв екологічної
безпеки в аграрному секторі виникає потреба не лише в констатації певного
рівня цієї безпеки, а й у визначенні тенденцій щодо його змін, з урахування
ймовірності ризиків. З метою запобігання впровадженню складних методів
оцінки екологічних ризиків, обґрунтовано під час визначення ймовірності його
виникнення необхідність використання бінарного методу прийняття
управлінських рішень.
Запропонований сценарний підхід до формування стратегії управління
екологічною безпекою в аграрному секторі надасть можливість приймати
гнучкі управлінські рішення та пропонувати відповідні заходи з урахуванням її
існуючого рівня та можливих ризиків. Залежно від рівнів екологічної безпеки
та її сукупного ризику, для кожного регіону обирають відповідні стратегії та
стратегічні пріоритети, що реалізуються через сукупність інструментів та
заходів впливу з відповідними методами. Виходячи з цього перспективи
подальших досліджень полягають в обґрунтуванні механізмів та інструментів
реалізації обраної стратегії забезпечення екологічної безпеки в аграрному
секторі економіки.
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STRATEGIC PRIORITIES OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN AGRARIAN
PRODUCTION
This article is devoted to research and development of strategic priorities of
environmental safety in agrarian production. It is determined that today in Ukraine
there is no single legal act establishing a strategic basis of the state agricultural
policy. The analysis of the provision of strategic development of the agrarian sector
at the national and international level has shown the need for a fundamentally new
system of normative acts that will regulate environmental safety in the agrarian
sector.
From this point of view and taking into account the complex environmental
situation in the agricultural sector regarding the application of the program-target
method, it is expedient to extend the current legislative base by adopting and enacting
the Law of Ukraine "On Sustainable Development of the Agrarian Sector of Ukraine"
as the main legislative act regulating agrarian relations, aimed at sustainable
development of agriculture. This normative act will serve as the doctrine of
ecologically balanced development in the agrarian sector, which undoubtedly is a
positive trend in the context of creating conceptual and strategic bases for the further
development of rural areas. One of the sections of the proposed law should be
devoted to the issues of environmental protection and environmental safety during the
implementation of agricultural activities.
Contains the main imperatives of the doctrine of ecologically balanced
development of the agrarian sector, the strategy of ecological safety in the agrarian
sector is substantiated, which should become a benchmark for state authorities and
local self-government in the development of state and regional programs for ensuring
environmental safety. The development should become the basic document of
strategic planning in the field of development of the system of ensuring
environmental safety in the agricultural sector and identify a set of interrelated
priorities, goals, objectives, directions, mechanisms and measures. The main
objective of the strategy is to determine the model of actions and means of the system
of ensuring environmental safety in the agrarian sector, including the main directions,
forms, methods and means of achieving strategic goals.
Key words: ecological safety, agrarian production, sustainable development,
agroecosystems.
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