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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі 

II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації», 

яка відбудеться 29 травня 2019 року 

в Київському національному торговельно-економічному університеті 

 

Тематичні напрями конференції 
 Торговельне підприємництво і логістика: стратегії та технології 
 проблеми розвитку торговельного підприємництва; регулювання взаємовідносин виробників, 

торговельних мереж та  споживачів; удосконалення структурно-територіальної організації торгівлі; 

проблеми проектування та розміщення торговельних об’єктів; удосконалення логістичних систем на 

ринку споживчих товарів; інтегровані стандарти торговельної діяльності; підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних торговельних мереж тощо. 

 Маркетингова інноваційна діяльність підприємств торгівлі 
стратегічні напрями розвитку маркетингової діяльності підприємств; напрями проведення 

маркетингових досліджень; інноваційні засоби маркетингових комунікацій підприємств; рекламна 

діяльність підприємств торгівлі; цифрові технології в маркетинговій діяльності; програми 

формування лояльності споживачів; бренд-менеджмент та бренд-комунікації підприємств торгівлі; 

товарна інноваційна політика підприємств тощо.  

 Захист прав споживачів 
 кращі європейські консумерські практики; механізми взаємодії держави, громадських організацій та 

бізнесу у сфері захисту прав споживачів; соціальна відповідальність бізнесу; незалежні споживчі 

експертизи, порівняльні тестування товарів і послуг, «споживчий кошик» тощо. 

 Наукове та практичне товарознавство: дослідження та інновації 
 розвиток категоріального апарату товарознавства; удосконалення класифікації товарів; інновації в 

науковому та практичному товарознавстві; розвиток діяльності з ідентифікації; продукти 

функціонального призначення; пакувальні матеріали тощо. 

 Митне регулювання в Україні 
 розвиток державної митної справи в Україні; митний контроль та митне оформлення товарів; 

митно-тарифне та нетарифне регулювання; товарознавча та митна експертиза; боротьба з 

контрабандою та порушеннями митних правил тощо. 

 Управління безпечністю та якістю товарів і послуг 
 гармонізація міжнародних та вітчизняних вимог у галузі управління безпечністю та якістю товарів; 

запровадження міжнародних стандартів в практичну діяльність вітчизняних підприємств; система 

простежуваності товарів тощо. 

 Торговельна освіта – європейський вимір 
кваліфікований персонал як основа європейських стандартів торговельної діяльності;  модель 

підготовки конкурентоздатного фахівця з товарознавства та торговельного підприємництва; 

європейські практики співпраці бізнесу і науковців. 
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Бажаючих взяти участь у Інтернет-конференції просимо до 17 травня 2019 року 

надіслати на електронну пошту ftm.knteu@gmail.com: 

- заявку на участь у конференції; 

- тези доповідей. 

 
 

Робочі мови конференції: 

Українська, англійська. 
 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 

 

 

 

 

Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» будуть 

розміщені на веб-сайті Київського національного торговельно-економічного 

університету www.knute.edu.ua 29 травня 2019 р. 
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 Редактор – Microsoft Word; 

 формат сторінки – А4; 

 шрифт – «Times New Roman»; 

 розмір шрифту – 14; 

 міжрядковий інтервал – 1,0; 

 формули – у редакторі 

Equation;  

 поля – 25 мм. 

 

Обсяг тез доповіді: до 3 повних 

сторінок. 

 

Рукописи, оформлені без 

врахування вищевказаних вимог, 

оргкомітетом не 

розглядатимуться. 

 Приклад оформлення тез доповідей 

 

ПІБ повністю, 

вчений ступінь, посада, 

місце роботи 

 

НАЗВА 

 

Основний текст тез доповіді 

 

Список використаних джерел 

1. Maritz Motivation Solutions: офіційний сайт 

[сайт]. – Режим доступу: 

https://www.maritzmotivation.com/Customer-

Loyalty. – Назва з екрану. 

mailto:ftm.knteu@gmail.com
http://www.knute.edu.ua/


 

 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  
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Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Посада  
Установа  
Назва тез доповіді  
Секція  
Адреса (для листування)  
Телефон  
Е-mail  
Додаткова інформація для оргкомітету  

(при потребі) 
 

 

 

 

 

Координатори конференції 

Осика Віктор Анатолійович, 

декан факультету торгівлі та маркетингу; 

Котова Марина Володимирівна, 

заступник декана факультету торгівлі та маркетингу 

 

тел.: +38 (044) 531 - 48 - 37 

+ 38 (099) 915 - 34 - 44 

E-mail: ftm.knteu@gmail.com 

www.knute.edu.ua 
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