ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тел. (048) 712-40-15
(048) 712-40-66
e-mail: kafedraekon_01@ukr.net

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі наукового симпозіуму кафедри економіки
промисловості Одеської національної академії харчових технологій на тему:
«Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах
мінливого світу». Симпозіум відбудеться 19 травня 2017 року о 14.30 в
аудиторії А–416 за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 112.
Тези доповідей просимо надіслати на електронну адресу кафедри:
e-mail: kafedraekon_01@ukr.net до 20 квітня 2017 року.

Авторам, які бажають отримати друкований екземпляр матеріалів
симпозіуму необхідно до вказаної дати перерахувати на карту Приватбанку
№ 4149439393418839, на ім`я Павлова Олександра Івановича ( за друк тез
симпозіуму П.І.Б. автора): 150 грн (для авторів з України);

суму

еквівалентну 25 євро (для зарубіжних авторів). Переказ в евро – на карту
ПАТ АК «Укргазбанк» № 4026333313026509, на і’мя Pavlov Oleksandr
Ivanovitch.
До суми платежу включено вартість друку тез та пересилки.
Інші учасники отримають матеріали симпозіуму електронною поштою
у форматі PDF після закінчення заходу.

Тематичні напрями симпозіуму
1. Теоретичні та методологічні засади стратегічного управління
розвитком підприємств харчової промисловості.
2. Стратегічне планування в системі управління сталим розвитком
підприємств харчової промисловості.
3. Реалізація механізму антикризового управління на підприємствах
харчової промисловості.
4. Ефективність створення і функціонування підприємств малого бізнесу
у харчовій промисловості.
5. Стратегія активної і пасивної адаптації підприємств харчової
промисловості до мінливих умов господарювання.
6. Впровадження управлінських та технологічних інновацій на
підприємствах харчової промисловості.
7. Інвестиційний розвиток підприємств харчової промисловості.
8. Актуальні напрями інтеграції підприємств харчової промисловості.
9. Адаптивний механізм стимулювання та впровадження екологічних
інновацій в харчовій промисловості.
Правила оформлення тез
П.І.Б. автора по центру – кегель 14, напівжирний.
Наступний рядок: по центру – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце
роботи (точна та повна назва установи), місто, країна. Через рядок – по
центру – назва, кегель 10, великими літерами, напівжирний.
Далі – текст. Після закінчення тексту наводиться література (за абеткою),
кегель 12, через 1 інтервал.
Література (напівжирний)
1. Кулініч А. А. Теорія ефективної економіки України / А.А. Кулініч //
Економіка України. – 2006. – №11 (530). – С. 36–46 (для статтей).
2. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий:
теория, методология, практика: монография / А.И. Павлов. – Одесса:
Астропринт, 2015. – 344 с. (для монографій).
3. Геєць В. Соціоекономічна модернізація аграрного сектора України
(концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О.Бородіна, І. Прокопа //
Економіка України. – 2011. – №12 (599). – С.4–14 (для публікацій, в яких два
та більше авторів).
4. Хорунжий М. Й. Аграрна сфера і сільська економіка: суть, взаємозв’язок,
проблеми розвитку / М.Й.Хорунжий // Інституціональні засади
трансформації в аграрній сфері: збірник матеріалів Тринадцятих річних

зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 20–
21 червня 2011 р.). – К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. – С. 439–447 (для збірників тез
конференцій).
5. Шубравська О. Інтеграція трьох складників сталого розвитку
[Електронний
ресурс]
/
О.
Шубравська
–
Режим
доступу:
http://www.btsau.kiev.ua (для електронних видань).
6. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року
№
385
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua\laws\show\385-2014%DO%BF ( для норм.-прав.
Актів).
Обсяг тексту – до 5 сторінок формату А-4; шрифт Times New Roman; кегель
14, стиль звичайний (Normal), міжрядковий інтервал 1,5; поля: верхнє та
нижнє – 2,0 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 см., відступ на абзац – 1,25. В
таблицях та в назвах рисунків і графіків – кегель 12.
Анкета учасника наукового симпозіуму

Прізвище, ім’я,
по батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Місце роботи, посада
Тема доповіді
Науковий напрям
Потреба у готелі
Потреба у друкованому
примірнику тез доповідей
Поштова адреса
е-mail, телефон

