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20 квітня 2023 року в Державному торговельно-економічному університеті відбудеться 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Логістика майбутнього: ефективні 
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«ЛОГІСТИКА МАЙБУТНЬОГО:
ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ»

Шановні колеги!

Мета проведення конференції: пошук шляхів інтеграції теорії та практики 
функціонування ланцюгів постачання, визначення ефективних підходів до адаптивного 
управління логістичною діяльністю підприємств торгівлі в умовах воєнного стану та задля 
формування стратегічного бачення напрямів відновлення логістичної галузі у повоєнний 
період відбудови економіки України.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти 
закладів вищої освіти, представники науково-дослідних установ, органів державного 
і місцевого самоврядування, громадських організацій, а також представники бізнес-
середовища, фахівці у сфері логістики й торговельного підприємництва.

Форма проведення – zoom-відеоконференція.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
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 ¾ Секція 1. Логістика та управління ланцюгами постачання в Україні в умовах 
воєнного стану.

 ¾ Секція 2. Міжнародний досвід застосування логістичних технологій в торгівлі.
 ¾ Секція 3. Логістика 5.0: цифрова трансформація, ефективні рішення та 

інформаційні технології управління логістичними процесами у сфері e-commerce.
 ¾ Секція 4. Нові виклики та тренди у підготовці фахівців з логістики.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Для участі у конференції необхідно не пізніше 10 квітня 2023 року надіслати на 
електронну адресу оргкомітету torgplog@gmail.com:

 ¾ заявку учасника;
 ¾ тези доповіді (електронний варіант);
 ¾ копію платіжного документа про сплату оргвнеску.

Попередньо можна заповнити реєстраційну форму за посиланням.

2. Організаційний внесок за участь у конференції становить 170 грн, що включає 
отримання сертифікату учасника, вартість публікації 2-х сторінок тез доповіді та 
розміщення збірника на сайті університету. Вартість кожної додаткової сторінки тез 
доповіді (понад 2-х зазначених) становить 70 грн.

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:

Державний торговельно-економічний університет;
Р/р UA958201720313281001201048699,

Код ЄДРПОУ 44470624,
КПКВ 2201040,

Код платежу 25010100.
Призначення платежу: 25010100 за участь (ПІБ) у конференції  «Логістика 

майбутнього: ефективні рішення для торгівлі»

3. Для участі у конференції кожен учасник отримає посилання на zoom-
відеоконференцію.

 ¾ Програма конференції буде розміщена на офіційному сайті ДТЕУ/КНТЕУ.
 ¾ Збірник тез доповідей конференції буде розміщено на сайті ДТЕУ/КНТЕУ.
 ¾ Усіх учасників конференції буде забезпечено електронним сертифікатом.

mailto:torgplog%40gmail.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3tgcoYhCLJm2El1xb3CjFGbxc-ZBZHpLLTjNnDIT0pRTlZw/viewform?usp=sharing


 ¾ Тези доповідей подаються українською або англійською мовами, набрані в 
редакторі Microsoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір – 14, інтервал – 1,0). 
Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм. 

 ¾ Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft 
Equation 3.0, як окремий об'єкт.

 ¾ Обсяг тез доповіді –2-4 повні сторінки.
 ¾ Кількість авторів – не більше двох осіб. 
 ¾ Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора 

(авторів) із зазначенням наукового ступеня, посади, місця роботи; через інтервал 
– назва тез (великими літерами, по центру), через інтервал з орієнтацією по 
ширині сторінки – текст доповіді. Літературні джерела повинні бути пронумеровані 
відповідно до порядку згадування в тексті. Список використаних джерел наводиться 
наприкінці тез згідно зі встановленими вимогами.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, 
оргкомітетом не розглядаються та не приймаються для розміщення на 

дискусійному полі конференції.

Кафедра торговельного підприємництва та логістики
тел.: +38 (044) 531-49-35,
E-mail: torgplog@gmail.com

Харсун Людмила Григорівна
к.е.н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

+38 (063) 617-77-48

Нечипорук Аліна Вікторівна
к.е.н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики

+38 (063) 362-94-06

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тез доповідей 
автор несе особисту відповідальність

За додатковою інформацію звертатись до оргкомітету конференції:
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