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Секції конференції:

Зразок оформлення тез

1.Сутність, значення, форми і шляхи УДК 338.48:379.83
1. Сутність, значення, форми і шляхи
формування
ресурсного
потенціалу
розвитку агропромислової інтеграції
сільськогосподарських підприємств;
Іваненко І.С. к.е.н., доцент
2.Ефективність
використання
ORCID ID ……………….
ресурсного потенціалу сільськогоспоЛьвівський національний аграрний
дарських підприємств;
університет
3.Підвищення рівня інноваційності
м. Львів, (для іноземців вказати країну)
використання ресурсного потенціалу
(е-mail автора)
сільськогосподарських підприємств.
ОСОБЛИВОСТІ

АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

До 22 травня 2019р. на електронну пошту
lnau.ekp@ukr.net
потрібно
надіслати Текст…Посилання в тексті - за зразком:
оргкомітету текст тез в електронному вигляді (Безсмертний, 2012, с. 97-98)
згідно зі зразком оформлення. Назва файлу
публікації повинна містити прізвище автора чи
Список використаної літератури:
першого
співавтора
(Мартиненко
К.Г.
Пилипчук,
В.П.,
Данніков,
О.В.
та
Ямчинська,
А.С.,
2009.
Впровадження
Тези.dос).
інноваційних продуктів та розвиток ринку
Економічний вісник НТУУ «КПІ», 6,
До друку приймаються тези у FMCG.
с.294-301.
співаторстіві не більше двох авторів !
Іщенко, Н.Г. та Тєлєгіна, К.І., 2014.
Рекламний текст як
форма соціального
впливу.
Новітня
освіта,
[online] 1, с.30-35.
КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ:
Доступно:<http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Д
ата звернення 11 Лютий 2016].
Макаренко П.Д., 2014. Бібліотека та
Контакти:
інтелектуальна
власність. В: Н.П. Пасмор,
к.е.н., доцент Руліцька Кароліна
ред., Імперативи
розвитку
електронних
Михайлівна
бібліотек: pro et contra.: Міжнародна вебТелефон: +380982353737;
конференція. Харків, Україна, 27 Березень 2014.
E-mail: lnau.ekp@ukr.net
Харків: б.в.

Вимоги
до
оформлення
тез
Для участі у конференції запрошуються
науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, доповідей:
слухачі магістратури, студенти та громадські
Приймаються
лише
раніше
не
організації, підприємства, які мають відношення до
опубліковані матеріали, авторами яких є вчені з
тематики конференції
науковими ступенями. Аспіранти і здобувачі
можуть подавати статті у співавторстві із
Робочі
мови
конференції:
українська,
своїми науковими керівниками.
польська, англійська, російська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
д.е.н. професор Георгій Черевко – голова
к.е.н., доцент Кароліна Руліцька – відповідальний
редактор (організація, проведення, комп’ютерна
верстка)
викладачі кафедри економіки ЛНАУ
д.е.н, професор Мурат Бікче (Туреччина)
д.е.н, професор Вацлав Котліньскі (Польща)
д.е.н, професор Грігоріос Гікас (Греція)
д.е.н, доцент Ірина Мовіле (Молдова)

 Доповідь повинна бути виконана на
актуальну
тему
в
контексті
задекларованої на 2019 рік проблематики
та містити висновки щодо результатів
досліджень і можливостей їх практичного
застосування
 Обсяг тез доповіді – три повні сторінки
формату А4, орієнтація - книжкова.
 Поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см,
ліве – 2,5 см.
 Шрифт – Times New Roman 14pt.
 Міжрядковий інтервал – 1,5.
 Абзацний відступ – 1,25 см.
 Вирівнювання по ширині.
Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді
єдиного об’єкту.


Для обговорення і дискусій матеріали
конференції будуть розміщенні на web-сайті
Матеріали, які не відповідають
www.lnau.lviv.ua (економічний факультет, кафедра
не
економіки). За результатами конференції планується зазначеним вимогам, до уваги
приймаються.
підготовка електронного збірника матеріалів
Тези не підлягають додатковому
конференції, який буде розісланий авторам тез на
редагуванню, тому вони мають бути
вказані ними електронні адреси.

Участь у конференції безкоштовна

ретельно перевірені.
Відповідальність за зміст поданого
матеріалу та відсутність плагіату у тезах
несуть автори доповідей.

ЗАЯВКА
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