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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Економіка і розвиток галузей АПК 

 Менеджмент, інвестиції та інновації в харчовому 

бізнесі 

 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку 

 Маркетинг та логістика в агропромисловій сфері 

 Особливості функціонування експортних логісти-
чних систем 

 Маркетингові аспекти економічного розвитку  

 Облік і статистика на підприємствах галузі 

 Фінансово-економічна безпека підприємств хар-
чової промисловості 

 Становлення та розвиток публічного управління 
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 Енергетичний менеджмент в харчовому виробни-
цтві 

 Екологічний менеджмент харчових виробництв 

 Соціально-економічні аспекти формування грома-

дянської відповідальності у студентської молоді  
 
 
 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІX Між-

народної науково-практичної конференції «Еконо-

мічні та соціальні аспекти розвитку України на 

початку ХХІ століття», яка відбудеться 19–20 жо-

втня 2021 р. в Одеській національній академії хар-
чових технологій за адресою: м. Одеса, вул. Канат-
на, 112. 

До участі у конференції запрошуються науков-

ці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, керівники 
підприємств і практики. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

За матеріалами конференції планується випуск 
збірника наукових праць. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
1. Матеріали оформлюються обсягом 2-4 сторінок, 
формату А4, набрані у текстовому редакторе 
Microsoft Word 2003-2007, інтервал - одинарний; від-
ступ - 1,25 см. Поля: зверху, знизу по 20 мм, ліворуч 
і праворуч - по 25 мм. 
2. Назва – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напів-
жирний, регістр – все прописні, вирівнювання по 
центру. 
Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після 
назви тез, із зазначенням наукового ступеня і звання 
– шрифт «Times New Roman», 12 пт, напівжирний, 
вирівнювання по центру, нижче – повна назва орга-
нізації. 
Текст тез – через інтервал після назви організації, 
шрифт «Times New Roman», 14 пт. 
3. Формули набираються у вбудованому редакторі 
Microsoft Equation і друкуються по центру, нумерація 
в кінці рядка. 
4. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер 
рисунка та його назву – під ним жирним шрифтом, 
наприклад,  

Рис. 1 – назва  рисунка 
5. Таблиці розміщуються по центру. Назва таблиці 
вказують через тире після її номера також по центру 
рядка жирним шрифтом, наприклад, 

Таблиця 1 – назва таблиці 

6. Скорочені позначення фізичних величин викону-
ються латинськими символами відповідно до систе-

ми СІ. 
7. Слово Література – набирають жирним шрифтом, 
перед ним – інтервал в 1 рядок. 
8. Вимоги до структури тез доповідей: 
– назва; 
– автори; 
– організація; 

– основний текст складається з вступу, матеріалів і 
методів, результатів, висновків і літератури 
9. Вимоги до файлу. 
Файл, створений у текстовому редакторе Microsoft 
Word 2003-2007 і збережений у форматі *.doc 
(*.docx), має бути названий за прізвищами авторів 
(наприклад, Іванов_Петров_Угольник.doc). 

 

 

Для включення доповіді до програми конференції 
необхідно інформацію про автора, тези до 10 жовтня 

2021 р. надіслати на електронну адресу: 

konferenciaecaru@gmail.com. 
 
У рамках конференції пройде наукова постерна 

сесія. Постер має бути у альбомній або книжній орієн-
тації формату А1. 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПОСТЕРА: 

– назва доповіді, ПІБ та адреса авторів, розташовуєть-
ся у верхній частині постера і виділяється щодо осно-
вного тексту; 
– анотація – у верхньому лівому кутку; 

– висновки та список літератури – у правому нижньо-
му куті; 
– методи досліджень та результати роботи – на віль-
ному просторі у певній логічній послідовності. 

Постер має мати такі обов'язкові елементи демон-
страції:  
– ілюстрації, графіки, формули, таблиці, фотографії; 
– іншу інформацію, яку автор вважає важливою для 

оцінки роботи. 

Увага! Шрифт постера має читатися з відстані 

2 метрів. 
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