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Шановні колеги! 

Економічний факультет Одеського державного аграрного університету  

запрошує науковців, фахівців-практиків  

18-19 ЧЕРВНЯ 2015 р. 

взяти участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції 

 

 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Розвиток агропромислового виробництва і сільських територій України в 

умовах децентралізації державного управління. 

2. Сучасні трансформації відносин власності в сільському господарстві України.  

3. Соціоекономічна модель аграрного розвитку. 

4. Організаційно – економічні напрями удосконалення функціонування 

агропродовольчого ринку України. 

5. Глобальна продовольча безпека. 

6. Проблеми ринкових трансформацій земельних відносин в сільському 

господарстві України. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Корлюк С.С. – к. б. н., професор, ректор Одеського державного аграрного університету, 

голова оргкомітету; 

Ушачов І.Г. – академік РАСГН, академік НААН України, д.е.н., професор, віце-президент 

РАСГН, директор Всеросійського науково – дослідного інституту економіки сільського 

господарства Російської академії сільськогосподарських наук 

Брошков М.М. – к. вет. н., доцент, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків ОДАУ; 

Попович В.В. – д.е.н., професор, декан економічного факультету ОДАУ; 

Топов Г.І. – в.о. декана економічного факультету ОДАУ; 

Добрянська Н.А. – д.е.н., професор, заступник декана; 

Запша Г.М. – д.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту та маркетингу ОДАУ; 

Крюкова І.О. – д.е.н., доцент, зав. кафедри обліку і аудиту ОДАУ; 

Бахчиванжи Л.А. – к.е.н., доцент, зав. кафедри економічної теорії і економіки підприємства 

ОДАУ; 

Галицький О.М. - к.е.н., доцент, зав. кафедри агробізнесу, фінансів і права; 

Дяченко О.П. – к.е.н., доцент, зав. кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. 

Браславця. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

17-18 червня 

Заїзд учасників, поселення в гуртожиток ОДАУ та готелі міста 

 

18 червня 

8.30-9.50 – реєстрація учасників (вул. Пантелеймонівська 13, корпус № 2) 

10.00-12.00 – пленарне засідання 

12.00-12.30 – перерва 

12.30-14.30 – секційні засідання 

14.30-15.00 – перерва 

15.00-16.30 – секційні засідання 

 

19 червня 

10.00-12.00 – робота в секціях 

12.00-13.00 – перерва 

13.00-14.00 – підведення підсумків та закриття конференції 

 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

До 1 червня 2015 року надіслати на адресу оргкомітету в електронному вигляді 

наступні матеріали:  
– заявку на публікацію тез (в форматі *.doc, *.docx, *.rtf) – форма додається; 

– матеріали доповіді (в форматі *.doc, *.docx, *.rtf);  

– копію квитанції про сплату оргвнеску (в форматі *. jpg, *.png).  

Документи подаються в оргкомітет трьома файлами. Файли назвати за прикладом 

(англійським шрифтом): Petriv_tezy.doc; Petriv_zajavka.doc; Petriv_oplata.doc. 

За підсумками конференції буде видано збірник матеріалів конференції, який отримають 

всі її учасники. Якщо тези доповіді написано у співавторстві, то авторам надсилається один 

примірник збірника. Додаткові примірники для співавторів необхідно замовляти завчасно.  

Вартість участі у конференції, публікації для учасників з України – 150 грн. У разі 

пересилки збірника матеріалів конференції автори додатково оплачують 30 грн. на поштові 

витрати. Вартість додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 60 грн. 

Учасники конференції отримають відповідний Сертифікат, який буде надіслано зі 

збірником матеріалів конференції.  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

1. Обсяг тез – до 4-х сторінок. Сторінки тез не нумеруються. 

2. Поля з усіх боків 20 мм. 

3. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий 

інтервал 1,5. 

4. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, назва установи. 

5. Нижче - через один інтервал – назва доповіді жирними великими літерами по центру 

сторінки. 

6. Нижче – через один інтервал - текст доповіді (тез). 

7. В кінці тез наводиться перелік використаних джерел з виділенням слова 

“Література” жирним по центру та в наступному рядку – всі згадувані по тексту джерела, 

пронумеровані в порядку посилання на них у тексті. 

8. Посилання на літературу по тексту подаються в квадратних дужках (наприклад, [1, с. 

25]). 

9. Формат рисунків і таблиць лише книжний. 

Прохання звернути увагу: 

1. При розкритті тексту матеріалу необхідно використовувати: 

– при цитуванні – тільки такий символ “…”; 

– (– тире) у якості маркера (при переліку певних даних), а не інші символи (•), (—), (-). 

2. Застосовувати комбінацію клавіш (shift+ctrl+пропуск) у випадках: роки (2012 р.); 

відсотки (88 %); прізвище та ініціали (І. В. Гордяк); двокрапки у списку літератури ( : ); між 

цифрами у квадратних дужках [3, с. 37]. 

Текст доповіді має бути ретельно відредагований, всю відповідальність за її зміст несуть 

автори. Матеріали, що не відповідатимуть встановленим вимогам, не будуть розглядатися, 

рецензуватися та не повертатимуться авторам. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 

 

Іванов І.І.  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу,  

Одеський державний аграрний університет, 

м. Одеса 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ  

 

 

Текст доповіді 

 

 

Література 

1.  

2. 

 

Матеріали доповіді, заявку та квитанцію про оплату за участь у конференції просимо 

надсилати на електронну адресу:  

ek-fak-konf-2015@mail.ru 

 

Збірник матеріалів конференції буде розіслано на протязі місяця після її проведення. 

Контактні телефони: 

+380-63-65-60-759 – Бахчиванжи Людмила Анатоліївна  

+380-67-97-91-453 – Лопотан Людмила Василівна  

+380-96-76-12-639 – Гончарова Олена Миколаївна  

mailto:ek-fak-konf-2015@mail.ru
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РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ: 
Банк одержувача Публічне акціонерне товариство “Платинум банк” 

Код банку 380388, Код одержувача – 2415501363,  

рахунок одержувача 26257772969901 

Одержувач: Кожем’якіна Валентина Григорівна  

Призначення платежу Благодійний внесок за послуги опублікування тексту доповіді у 

збірнику матеріалів конференції від (прізвище ініціали автора). 

 

Заявка учасника  

VІ Міжнародної науково-практичної конференції  

“Розвиток агропромислового виробництва та  

сільських територій України: проблеми та рішення”, 

18-19 червня 2015 р., м. Одеса, Україна  

Прізвище, ім’я та по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Прізвище, ім’я та по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання та посада наукового 

керівника (для аспірантів, здобувачів, 

магістрів) 

 

Назва доповіді   

Вказати, чи потрібен додатковий  

примірник збірника (кількість) 

 

Поштова адреса: вулиця, номер будинку, 

квартири, населений пункт, район, область, 

поштовий індекс 

 

Контактні телефони (мобільний, робочий)  

E-mail  

Планую: 

 виступити з доповіддю (7–10 хв.) 

 взяти участь як слухач 

 тільки друк матеріалів доповіді 

 

 

Даю дозвіл для обробки моїх персональних даних організаторами конференції без передачі 

їх іншим особам ________________ 

      (підпис) 

Кожен автор(співавтор) заповнює заявку окремо.  

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення. 


