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Київ 2023 



ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЧІ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної  

інтернет- конференції, що відбудеться 23 лютого 2023 року об 11:00 

у Відокремленому структурному підрозділі «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного 

університету» з використанням застосунку Google Meet за посиланням: 

https://meet.google.com/ykv-dpdx-see  

 

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем розвитку 

торгівлі в умовах євроінтеграції, встановлення контактів між здобувачами 

освіти та педагогічних/науково-педагогічних працівників закладів освіти, що 

готують фахівців сфери торгівлі, обмін науковими результатами і 

дослідницьким досвідом. 

 

Тематичні напрями роботи конференції 

➢ Секція 1. Консюмерська політика України щодо підвищення якості та 

безпечності товарів. Управління безпечністю та якістю споживчих/споживних 

товарів. 

➢ Секція 2. Новітні моделі та інструментарій організації торгівлі та 

логістики в Україні. 

➢ Секція 3. Cучасні проблеми товарознавства та технологій 

виробництва харчових продуктів та непродовольчих товарів. 

➢ Секція 4. Ефективні методи забезпечення конкурентних переваг  

e-commerce. 

 

Для участі в конференції необхідно до 19 лютого 2023 р.: 

1) зареєструватись за посиланням  

https://forms.gle/noSGLV6qFQGCd8fm9   або за QR-кодом 

 
2) надіслати на електронну адресу: ktepcthesis.ua@gmail.com тези 

доповіді (обсягом до 3-х стор.) відповідно до обраної секції конференції (див. 

вимоги до оформлення тез та зразок оформлення тез доповіді).  

Тези приймаються тільки в електронному вигляді. Автори та їх наукові 

керівники несуть відповідальність за достовірність викладеного матеріалу та 

відсутність плагіату. Надсилаючи інформацію електронною поштою, у графі 

тема зазначте «КОНФЕРЕНЦІЯ». В назві файлу вказати номер секції, 

прізвище першого співавтора латин. літерами (наприклад, 2_Petrov). 

Попередня реєстрація є обов’язковою! 

Участь у конференції дистанційна (онлайн), заочна, безкоштовна. 

Кожен учасник отримає сертифікат. Електронний примірник збірника тез 

учасник конференції може завантажити за посиланням через 14 днів після 
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конференції https://ktepcknute.kyiv.ua/naukova-robota/naukovo-doslidna-

robota.html 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

1) обсяг доповіді до 3-х сторінок формату А4, включаючи список 

інформаційних джерел (до 5 позицій) із посиланнями у тексті, сторінки не 

нумеруються; 

2) поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 25 мм; 

3) шрифт – Тіmes New Roman, 14 кегль; інтервал – 1; текст доповіді, 

вирівняний по ширині; 

4) формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc); 

5) структурні елементи наукової роботи:  

• прізвище, ім’я автора, курс навчання, факультет (відділення), заклад 

освіти, місто;  

• прізвище, ім’я наукового керівника, посада, науковий ступінь, вчене 

звання; 

• назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівняний 

по центру). Назва доповіді не повинна збігатись із назвою секції. 

• бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та 

оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне  посилання. 

Загальні  положення та правила складання, чинному від 2016.07.01.  

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія ІВАНЕНКО, 

здобувач освіти, ІІІ курс,  

відділення підприємництва,  торгівлі та оціночної діяльності ,  

ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м. Київ 

Науковий керівник Тетяна КОВАЛЕНКО, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА АСОРТИМЕНТУ ТВЕРДИХ 

СИРІВ ПРОВІДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 

 

Текст тез доповіді 
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Організаційний комітет з підготовки та проведення V Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Голова організаційного комітету: 

1. Олег ОЛІЙНИК, директор Відокремленого структурного підрозділу 

«Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного 

торговельно-економічного університету», доктор юридичних наук, професор 

кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу ДТЕУ, старший науковий 

співробітник. 

 

Члени організаційного комітету 

1. Євгенія КОСТЮК, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного 

університету»; 

2. Ганна КРИЖНА, завідувач відділення підприємництва, торгівлі та 

оціночної діяльності Відокремленого структурного підрозділу «Київський 

торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-

економічного університету»;  

3. Катерина САМУСЕНКО, викладач, голова циклової комісії 

товарознавства та підприємництва Відокремленого структурного підрозділу 

«Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного 

торговельно-економічного університету»;  

4. Лариса ТИМЧИК, викладач, голова циклової комісії інформаційних 

систем та технологій Відокремленого структурного підрозділу «Київський 

торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-

економічного університету». 

 

 


