Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у науковому колоквіумі кафедри
економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій
на тему «Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах
соціально-економічної та політичної нестабільності». Колоквіум відбудеться
15 травня о 14.30 за адресою: м. Одеса, вулиця Канатна, 112, корпус А,
аудиторія А-416).
Щиро будемо раді бачити Вас на нашому заході.
Мета наукового колоквіуму – обговорення сучасного рівня розвитку
аграрного сектору економіки України, аналіз тенденцій його розвитку у
глобальному й національному вимірах, вироблення пропозицій щодо
подальшого розвитку ринку продуктів харчування, підвищення їх якості та
доступності для широких верств населення в умовах соціально-економічної та
політичної нестабільності.
Організатор колоквіуму – кафедра економіки промисловості ОНАХТ.
Формат проведення колоквіуму – пленарні засідання за кожним тематичним
напрямом.
Тематичні напрями колоквіуму
1. Мегатренди агропромислового виробництва
2. Економічні аспекти розвитку харчової промисловості
3. Соціоекономічний вимір сталого розвитку агропродовольчої сфери
4. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки в умовах
економічної нестабільності
Тези доповідей, проголошених під час проведення колоквіуму, будуть
опубліковані після його роботи.
Тексти тез доповідей просимо подати до 5 травня 2015 року.
Організаційні внески учасників використовуються для часткового
покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням наукового
колоквіуму, видання програми колоквіуму та інформаційних матеріалів,

включаючи пересилку збірників з матеріалами колоквіуму, і становлять 250
грн, а для докторів наук – сплата за видання збірника та його пересилку складає
150 грн (дл бажаючих отримати збірник не на електронному носії).
Платіжні реквізити:
Переказ коштів на оплату організаційних внесків слід здійснювати на
відділення № 9 «Нової пошти» за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 14.
Одержувач: Берегова Тетяна Анатоліївна

Адреса оргкомітету:
кафедра економіки промисловості
Одеської національної академії
харчових технологій,
вулиця Канатна, 112, м. Одеса,
65039, Україна
Тел. (048) 712-40-15; 712-40-66;
e-mail: kafedraekon_01@ukr.net
З повагою,
завідувач кафедри економіки
промисловості

Павлов О.І.
Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг до 5 сторінок формату А-4; шрифт Times New Roman, розмір 14,
стиль звичайний (Normal), міжрядковий інтервал 1,5; поля 2,0 см; відступ на
абзац 1. Розмір тексту в таблицях та в назвах малюнків і графіків – 12.
У правому куті вказується УДК, через інтервал – прізвище,ім’я, по
батькові автора, посада, місце роботи, через інтервал по центру назва доповіді
заголовними літерами, жирним шрифтом розміру 14; нижче через два
інтервали друкується текст.

В кінці доповідей наводиться Література (жирним по центру) та в
наступному рядку всі згадувані по тексту джерела, пронумеровані в порядку
посилання на них у тексті
Посилання на використану літературу подаються в квадратних дужках
([1, с. 15]). У кінці подається в алфавітному порядку список використаних
джерел, оформлений згідно вимог (вказуються П.І.Б. автора, назва праці, місце
видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок або назва
журналу, рік, номер його видання й сторінки статті).
Електронна версія доповіді (статті) у форматі MS Word подається
українською,

російською

чи

англійською

мовами

на

адресу:

kafedraekon_01@ukr.net; Tatyana_kulakovskaya_science@mail.ru
Приклад оформлення тез доповіді:
УДК 911.373
Берегова Т.А.,
аспірант кафедри економіки промисловості
Одеська національна академія харчових технологій
СУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Текст текст текст …[1, с.15]
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відповідальність за їх зміст несуть автори. Матеріали, що не відповідатимуть
встановленим вимогам, не будуть прийняті до розгляду.
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