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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

      Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

повідомляє про проведення XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації», яка відбудеться 27–28 квітня 2023 року. 

Метою конференції є обговорення проблем розвитку внутрішньої торгівлі та мережевого 

бізнесу в Україні та країнах світу в умовах глобальних економічних змін. 

Організатори конференції запрошують узяти участь учених, викладачів навчальних закладів, 

докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами мережевого 

бізнесу та внутрішньої торгівлі в Україні та країнах світу. 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.  Глобалізація і внутрішня торгівля України та країн світу: сучасний стан та основні тенденції 

розвитку. 

2.   Проблеми підготовки фахівців торгівлі. 

3.  Структурні зміни ринку під впливом мережевих операторів. Споживча кооперація як мережева 

система торгівлі. 

4.  Актуальні проблеми менеджменту торговельних підприємств. 

5.  Логістичний менеджмент як інструмент мережевого бізнесу. 

6. Проблеми якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці. Маркетинг 

торговельного підприємства. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

- Нестуля О. О., голова програмного комітету, ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки  

    «Полтавський університет економіки і торгівлі», д. і. н, професор; 

- Куцик П. О., ректор Львівського торговельно-економічного університету, д. е. н., професор; 

- Аймагамбетов Е. Б., ректор Карагандинського університету Казспоживспілки, д. е. н.,  

     професор; 

- Шавга Л. А., ректор Кооперативно-торгового університету Молдови, д. е. н., професор; 

- Курмонзода М. Р., ректор Таджицького державного університету комерції, д. е. н., професор; 

- Дімітров Д. П., ректор Університету національного та світового господарства, д. е. н., професор.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (ПУЕТ): 

Співголови організаційного комітету: 

- Педченко Н. С., перший проректор, д. е. н., професор; 

- Ткаченко А. С., директор Навчально-наукового інституту денної освіти,  к. т. н., доцент; 

- Балабан П. Ю., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н.,  

     професор; 

- Шимановська-Діанич Л.М., завідувач кафедри менеджменту, д. е. н., професор; 

Члени організаційного комітету: 

- Місюкевич В. І., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н.,      

     доцент; 

- Лісіца В. В., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н., доцент; 

- Юрко І. В., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н., доцент; 

- Михайленко О. М., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н.; 

- Іванов Ю. В., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н.; 

- Балабан М. П., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н., доцент;  

- Чайка І. П., доцент кафедри менеджменту, к. е. н., доцент; 

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

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

- Діденко Л. М., директор центру інформаційного забезпечення освітнього процесу. 

 



УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету conferenc_2012@ukr.net : 

- заявку (форма додається),  

- електронний варіант тез доповідей  до 25 квітня 2023 р.  

Підтвердження про отримання матеріалів буде направлено авторам протягом трьох робочих 

днів. У разі неотримання повідомлення просимо повторити відправлення.  

За результатами роботи конференції  буде опубліковано збірник тез доповідей учасників та 

розміщено на інтернет-сайті www.commerce.puet.edu.ua, в репозитарії ПУЕТ. 

Збірник у форматі .pdf буде надісланий авторам на електронну пошту.  

Робочі мови конференції – українська, англійська. 
Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів покладається на авторів. 
Участь у конференції безкоштовна! Але, враховуючи нагальні потреби наших захисників, ми 

збираємо донати для ЗСУ. Пропонуємо по можливості долучитися до збору коштів. Кожному, хто 

задонатив, відзвітуємося в особистих повідомленнях за зібрану суму та закриті потреби наших 

бійців. Заздалегідь безмежно вдячні за підтримку та Ваш особистий внесок на шляху до Перемоги!  

Карта для донатів: 4731 2191 2144 6060 Місюкевич Валентина Іванівна. 

 
Для обговорення проблемних питань за визначеними тематичними напрямами буде відкрито 

форум. Адресу форуму буде повідомлено додатково. Час спілкування учасників конференції  на 

форумі визначено так: 

1.  Глобалізація і внутрішня торгівля України та країн світу: сучасний стан та основні тенденції 

розвитку: 9
30

 – 10
15

. 

2.  Проблеми підготовки фахівців торгівлі: 10
30

 – 11
15

. 

3.  Структурні зміни ринку під впливом мережевих операторів. Споживча  кооперація як мережева 

система торгівлі: 11
30

 – 12
15

. 

4.  Актуальні проблеми менеджменту торговельних підприємств: 12
30

 – 13
15

. 

5.  Логістичний менеджмент як інструмент мережевого бізнесу: 13
30

 – 14
15

. 

6. Проблеми якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці. Маркетинг 

торговельного підприємства: 14
30

 – 15
15

. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
1. Обсяг тез – до 3-х повних сторінок формату А5, виконаних у текстовому редакторі Word for 

Windows. Міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 0,5 см. Поля: верхнє та нижнє – 10 мм, 
ліве – 20 мм, праве – 15 мм. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 11. 

2. Прізвище, ініціали, наукова ступінь, вчене звання автора розміщуються у правій частині 
аркуша, нижче (під прізвищем) – назва установи (скорочено) й місто, через два інтервали – 
назва тез великими буквами, через інтервал – текст тез. 

3. Графічні матеріали мають бути вмонтованими в текст. 
4. Математичні формули мають бути введені в редакторі формул Microsoft Eguation 3.0. 

Діаграми – у редакторі Microsoft Ехсеl. 
5. Обов’язкова наявність списку використаних інформаційних джерел. Оформлення: розмір 

кегля – 9, за порядком одним рядком, курсивом. 

 
КОНТАКТИ 

Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ПУЕТ 

Балабан Петро Юрійович, тел. (0532) 56-06-73.  E-mail: conferenc_2012@ukr.net. 

Відповідальні особи із загальних питань: к. е. н., доценти кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності ПУЕТ  Місюкевич Валентина Іванівна (тел. +380664217414, +380676479309);  

Іванов Юрій Васильович (тел. +380665524490). 

за публікацію тез: Місюкевич Валентина Іванівна, к. е. н., доцент кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності ПУЕТ, (тел.+380664217414, +380676479309).  

Завідувач науково-організаційного відділу  ПУЕТ Манжура Наталія Іванівна, nov_puet@ukr.net.

mailto:conferenc_2012@ukr.net
http://www.commerce.puet.edu.ua/


ЗАЯВКА 

на участь у XІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

«Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації » 

 

Прізвище _________________________________________________________  

Ім’я ______________________________________________________________  

По батькові________________________________________________________  

Місце роботи ______________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Посада ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Науковий ступінь та вчене звання _____________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Назва доповіді _____________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Тематичний напрям _________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Електронна адреса  _________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Контактний телефон_________________________________________________ 

 

Планую взяти участь у форумі (потрібне підкреслити): 

–  ТАК; 

–  НІ. 

  

 


