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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», яка відбудеться у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ)            

24 березня 2023 року. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів. 

2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів. 

3. Експертні дослідження товарів і послуг. 

4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів. 

5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Л. Г. Войнаш, голова комітету, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки 

Укркоопспілки, директор Навчально-методичного центру Укоопспілки «Укоопосвіта», к. е. н.; 
О. О. Нестуля, ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» (ПУЕТ), д. і. н., професор; 
А. А. Мазаракі, ректор Державного торговельно-економічного університету, д. е. н., професор; 
В. І. Аранчій, ректор Полтавського державного аграрного університету (ПДАУ), к. е. н., професор; 
Е. Б. Аймагамбетов, ректор Приватного закладу «Карагандинський університет 
Казспоживспілки»,  д. е. н., професор; 
Х. Х. Назарзода, ректор Таджицького державного університету комерції, д. т. н., доцент; 
Л. А. Шавга, ректор Кооперативно-торгового університету Молдови, д. е. н., професор. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Н. С. Педченко, голова організаційного комітету, перший проректор ПУЕТ, д. е. н., професор; 

Г. О. Бірта, заступник голови організаційного комітету, завідувач кафедри товарознавства, 

біотехнології, експертизи та митної справи ПУЕТ, д. с.-г. н., професор; 

Ю. Г. Бургу, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ПУЕТ,             

к. с.-г. н., доцент; 

А. С. Ткаченко, директор навчально-наукового інституту денної освіти, доцент кафедри 

товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ПУЕТ, к. т. н., доцент; 

О. В. Кириченко, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

ПУЕТ, к. т. н.; 

Х. З. Махмудов, завідувач кафедри підприємництва і права (ПДАУ), д. е. н., професор; 

С. Е. Мороз, доцент кафедри підприємництва і права ПДАУ, к. п. н., доцент; 

О. В. Калашник, доцент кафедри підприємництва і права ПДАУ, к. т. н., доцент; 

Л. В. Флока, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ПУЕТ,            

к. с.-г. н., доцент; 

О. О. Горячова, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

ПУЕТ, к. т. н., доцент; 

З. П. Рачинська, ст. викладач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

ПУЕТ; 

- М. М. Іващенко, директор навчально-наукового інформаційного центру ПУЕТ; 

- Н. І. Манжура, завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ; 

- Л. М. Діденко, начальник редакційно-видавничого відділу ПУЕТ. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (форма додається), 

електронний варіант тез доповідей на e-mail: confexpertpuet@ukr.net – не пізніше 20 березня 

2023 р. Підтвердження про отримання матеріалів буде направлено авторам протягом двох робочих 

днів. У разі неотримання повідомлення просимо повторити відправлення.  

Участь у конференції безкоштовна, збірник у форматі .pdf буде надісланий авторам на 

електронну пошту. 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

До публікації прийматимуться тільки наукові тези за тематикою конференції. Обсяг тез 

повинен становити 2-4 повних сторінки формату А4, виконаних у редакторі Microsoft Word, 

шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, без ущільнення тексту та переносу слів, міжрядковий 

інтервал – одинарний, вирівнювання за шириною, відступ – 1,25 см, поля з усіх боків – 2,0 см. Усі 

схеми, рисунки й таблиці повинні мати назву та нумерацію. Назву тез набирають великими 

літерами, напівжирним шрифтом, по центру. Нижче справа, через один інтервал, – ініціали та 

прізвища авторів напівжирним шрифтом; під ними – посада, науковий ступінь, вчене звання, назва 

організації та місто звичайним шрифтом.  

Список використаних інформаційних джерел оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015 і подають 

у кінці рукопису. Посилання в тексті на джерело позначається порядковим номером у квадратних 

дужках. Електронний варіант тез доповідей має називатися за прізвищем першого автора та 

порядковим номером тематичного напряму конференції, наприклад Петренко_1. 

Редколегія залишає за собою право здійснювати коректорську правку. Оргкомітет залишає за 

собою право відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним напрямам конференції, 

оформлений із порушенням вищезазначених вимог. Автори несуть відповідальність за дотримання 

авторських прав.  

Для обговорення проблемних питань за визначеними тематичними напрямами 24 березня 2023 

року буде відкрито форум. Матеріали конференції будуть розміщені в репозитарії ПУЕТ. 

 

КОНТАКТИ  
Флока Людмила Валеріївна, тел. +38 099 953 32 87 

Рачинська Зоя Павлівна, тел. +38 067 105 16 25, +38 050 982 76 45  

e-mail: confexpertpuet@ukr.net 
 
 

ЗАЯВКА 

на участь у Х Міжнародній науково-практичній iнтернет-конференції  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ»  

24 березня 2023 року, м. Полтава, Україна 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________________________  

Науковий ступінь, учене звання: ______________________________________________________ 

Повна назва установи (навчального закладу, організації): _________________________________ 

Контактний телефон: ________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Назва доповіді: ______________________________________________________________________ 

Тематичний напрям: _________________________________________________________________ 

Участь у онлайн засіданні конференції (так/ні): __________________________________________ 
 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

НАЗВА ТЕЗ 

Ініціали та прізвище, 

посада, науковий ступінь, вчене звання 

Назва установи, країна, місто 

 

Текст тез...   

Список використаних джерел 

1. … 

2. … 

 

 


