ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Електронні адреси оргкомітету:

verb@ipr.net.ua, tk140@hotmail.com
1. Тези обсягом 2-3 сторінки розміщують на
аркушах формату А4, текст набирається у редакторі
MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль
(розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1.5. Поля з
усіх сторін по 2 см.
2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад:
ivanov.doc).
3. У верхньому лівому кутку вказати УДК.
Через один рядок – заголовок тез, друкується
напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру,
прописними літерами.
Нижче через один рядок – ім’я, по батькові та
прізвище автора (напівжирним курсивом), далі
науковий ступінь, вчене звання, посада, назва
організації (закладу), де працює автор (співавтор) –
текст вирівняний по центру (курсивом).
Нижче через один рядок – текст тез,
вирівнювання по ширині, абзацний відступ – 1.0.
4. Список літератури має бути оформлений
відповідно до вимог ДАК МОН України.
Посилання в тексті на джерело порядковим
номером у квадратних дужках.
5. Для зворотного зв’язку з оргкомітетом
необхідно надати електронну адресу, контактний
номер телефону та поштову адресу.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції необхідно до 27
листопада 2017 р. надіслати на електронну
адресу секретаріату оргкомітету:
1) заявку на участь у конференції;
2) матеріали тез доповідей та
оформлених згідно з вимогами;
3) копію квитанції про оплату.

статей,

Організаційний внесок для одного учасника, що
виступає з доповіддю на конференції становить
100 грн.
За матеріалами конференції буде видано
збірник тез доповідей. Оплата за публікацію тез
доповідей становить 30 грн. за 1 стор. друкованого
тексту.
Статті, які відповідають вимогам публікації в
фахових наукових виданнях, можуть бути
надруковані в фаховому науковому збірнику
«Продовольчі ресурси». Обсяг статті від 6 до 10
сторінок. Оплата за публікацію статті становить
50 грн. за 1 стор. друкованого тексту.
Отримувач: Інститут продовольчих ресурсів
Код ЄДРПОУ 00419880,
Р/р 31257220105477 в ДКСУ м. Києва,
МФО 820172.
Обов`язково
вказувати
призначення
платежу: за публікацію тез або статті у фаховому
науковому Збірнику «Продовольчі ресурси»
Організаційний комітет буде вдячний Вам, якщо
Ви ознайомите з цією інформацією своїх колег,
зацікавлених взяти участь у роботі конференції.
Матеріали тез доповідей, що надсилаються для
участі в конференції, мають бути ретельно
вичитані. Кожний рукопис проходить обов’язкове
рецензування. Рішення щодо їх опублікування
приймає редколегія. Редакція залишає за собою
право на редагування тез (зі збереженням головних
висновків та стилю автора). Рукописи можуть бути
відхилені редакційною колегією, якщо вони не
відповідають тематиці конференції.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОНАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ
ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ
РЕСУРСІВ НААН УКРАЇНИ

V Міжнародна науково-практична
конференція

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ»

ЗАПРОШЕННЯ

м. Київ
14 грудня 2017 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
запрошуємо взяти участь у роботі
V Міжнародної науково-практичної
конференції:
«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ»,
що відбудеться 14 грудня 2017 року в
Інституті продовольчих ресурсів НААН
України.
Мета конференції: обговорення
актуальних
питань
і
шляхів
забезпечення
розвитку
конкурентоспроможної
харчової
промисловості та механізмів організації
ефективних
продовольчих
ринків.
Популяризація наукових досліджень з
розвитку інноваційних технологій в
харчової індустрії та шляхів їх реалізації
і комерціалізації.
До
участі
у
конференції
запрошуються
вчені,
представники
підприємств і організацій, незалежно від
форм власності та діяльності, місця
роботи, навчання та місцезнаходження.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.
Порядок роботи конференції:
09.30-10.00  реєстрація учасників
конференції;

10.00-12.00  пленарне засідання;
12.00-12.30  перерва на обід;
12.30-16.00  продовження роботи
конференції.
Секретаріат оргкомітету
Вербицький Сергій Борисович
тел.: +38 044 517 17 16
E-mail: verb@ipr.net.ua,
tk140@hotmail.com
ЗАЯВКА
на участь у роботі V Міжнародної
науково-практичної конференції
«Інноваційний розвиток харчової
індустрії»
П.І.Б____________________
Посада____________________________
Науковий ступінь _____________
Вчене звання ____________________
Повна назва та адреса установи______
Тема доповіді_____________________
Поштова адреса ___________________
Телефон ____________
Е-mail _____________
Прохання, зазначити з наступного
переліку:
- виступити з доповіддю (до 10 хв.)
- взяти участь як слухач
- тільки друк тез доповідей

Зразок оформлення тез доповіді
УДК 338.43
ОЦІНКА КОНУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
О.В. Коваленко д.е.н.,с.н.с., завідувач відділу
економічних досліджень
Інститут продовольчих ресурсів НААН
України
Основний текст …[1, с. 5].
Список використаних джерел
1.
Концептуальні
засади
галузевої
паспортизації харчової індустрії України / [М.
П. Сичевський, О. І. Куць, О.В. Коваленко та
ін.]. – К.: ННЦ "ІАЕ", 2013. – 264 с.

