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Шановні колеги!

Електронний
збірник
тез
доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет13 березня 2019 року в Київському
конференції «Логістика майбутнього: ефективні
національному
торговельно-економічному
рішення для торгівлі» буде розміщено на
університеті відбудеться Всеукраїнська науковосайті Київського національного торговельнопрактична
Інтернет-конференція
«Логістика
економічного університету www.knteu.kiev.ua
майбутнього: ефективні рішення для торгівлі»
на базі кафедри торговельного підприємництва та
Учасники конференції мають можливість
логістики КНТЕУ.
опублікувати статті в журналах «Вісник КНТЕУ»
Мета проведення конференції: узагальнення (фаховий з економічних і філософських наук),
світового та вітчизняного досвіду впровадження «Товари і ринки» (фаховий з технічних наук),
логістичних концепцій в торгівлі, обговорення «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»
сучасних аспектів розвитку інфраструктури (фаховий з економічних та юридичних наук), що
логістики, використання інновацій у методах включені до наукометричної бази Index Copernicus.
логістичного менеджменту, впровадження новітніх
Вимоги до оформлення тез доповідей
логістичних технологій і механізмів підвищення
Тези
доповіді подаються українською мовою,
конкурентоспроможності
та
прибутковості
набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт «Times
логістичного бізнесу.
New Roman», кегль – 14, інтервал – 1,0; формули – у
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ
редакторі Equation).
КОНФЕРЕНЦІЇ
Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху – 25 мм;
відстань від краю до колонцифри (номера сторінки)
Секція 1. Підготовка фахівців з логістики
знизу – 20 мм.
Секція 2. Логістика та управління ланцюгами
Обсяг тез доповіді – до 3 сторінок.
поставок в Україні та світі
Тези доповідей студентів мають бути у
Секція 3. Логістика 4.0. Управління логістичними
співавторстві з науковим керівником.
процесами у сфері e-commerce
Секція 4. Екологістика в Україні
Структура тексту:
1 – напрямок конференції;
До участі у конференції запрошуються науковці,
2 – прізвище та ініціали автора (не більше двох)
аспіранти, студенти закладів вищої освіти та
(жирний шрифт, зліва, кегль – 14);
представники науково-дослідних установ, а також
3 – відомості про автора (вчене звання повністю,
практичні працівники, які активно займаються
вчена ступінь, місце роботи/навчання) (звичайний
дослідженнями у сфері логістики й торговельного
шрифт, зліва, кегль – 14, без виділення);
підприємництва.
4 – назва тез доповіді (великі літери, жирний
шрифт,
по центру, кегль – 14);
Бажаючих взяти участь у конференції просимо
5 – ключові слова: мовою тез / переклад на
надіслати до 7 березня 2019 р. тези доповідей та
англійську
мову;
копію платіжного документа про сплату оргвнеску
6 – текст;
на електронну пошту:
7 – обов’язково список використаних джерел
torgplog@gmail.com
(жирний шрифт, по ширині, кегль – 14);
8 – адреса, телефон, e-mail.

Приклад оформлення тез:
Секція: Логістика та управління ланцюгами
поставок в Україні та світі
Ільченко Н. Б.,
д.е.н., доцент, Київський національний
торговельно-економічний університет,
м. Київ, Україна
РЕФЕРЕНТНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ
ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ
Ключові слова: ланцюги постачання, моделі
управління….
Keywords: supply chains, management models ….
Текст, текст, текст, текст… [1, с. 57].
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