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 УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ - БЕЗКОШТОВНА 

Мета конференції: Розвиток сучасних технологій комерційної діяльності та логістики в світі під 

впливом глобальних викликів і регіональних особливостей діяльності компаній. 

Завдання конференції: 

- Забезпечити міжнародний обмін досвідом організації логістичних процесів на рівні підприємств 

- Сформувати підхід до здійснення комерційних операцій у глобальному інформаційно- 

комунікаційному середовищі 

- Визначити ключові тренди розвитку комерційної діяльності та логістики в Україні та ЄС 

- Оцінити перспективи використання сучасних інформаційних рішень для оптимізації комерційних 

та логістичних процесів 

- Зробити прогнозну оцінку розвитку комерційної діяльності та логістики українських компаній під 

впливом світової фінансової кризи та наслідків пандемії 
 

 

1. Сучасні тенденції розвитку комерційної діяльності і логістики: глобальний і національний виміри 

2. Фінансово-економічна криза 2020 року: загрози та перспективи розвитку національних компаній 

3. Вплив діджиталізація на комерційну діяльність та логістику підприємств України 

4. Інноваційний розвиток і стратегічне управління комерційною діяльністю підприємств 

5. Маркетингове забезпечення ефективного розвитку національних виробників 

6. Регіональні промислово-комерційні кластери в Україні та світі 

7. Логістика великих міст і територіальних громад 

8. Електронна комерція України: стан та перспективи 

9. Інвестиційний потенціал логістики України 

10. Державне регулювання та підтримка логістичних і комерційних компаній України 

 

До участі в конференції запрошуються представники наукової та освітянської спільнот, державних 

установ, громадських організацій, професійних об’єднань та компаній різних ринків. 

Під час роботи конференції заплановано обговорення матеріалів учасників конференції у форматі 

онлайн-форуму. Додаткову інформацію щодо онлайн-форуму та блог-обговоренню буде надано перед 

початком конференції на електронні пошти всім учасникам. 

Тематичні напрями роботи конференції 



 

Голова: 

Антонюк Л.Л. – проректор з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., проф. 

Співголови: 

Шафалюк О.К. – декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор 

Федорченко А.В. – завідувач кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д.е.н., 

професор 

Олексюк О.І. – завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., доцент 

Члени організаційного комітету: 

Ханс-Дитрих Хаазіс - почесний доктор ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри загального управління бізнесом, 

морського бізнесу та логістики Університету м. Бермен, голова Бременської азіатсько-німецької 

мережі знань з транспорту та логістики 

Дима О.О. – заступник декана факультету маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 

професор кафедри комерційної діяльності та логістики, д.е.н. 

Довбіщук І. - запрошений професор кафедри комерційної діяльності та логістики «КНЕУ ім. 

Вадима Гетьмана» з Університету м. Бремен, учасник Спільного німецько-українського проекту 

розвитку логістики «GUMLog», д.е.н. 

Галиця І.О. - професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ВНЗ «Університет 

економіки та права «КРОК», професор, д.е.н. 

Кривещенко В.В. – заступник завідувача кафедри комерційної діяльності та логістики «КНЕУ 

ім. Вадима Гетьмана», доцент кафедри комерційної діяльності та логістики к.е.н., доцент 

Закревський А.В. – доцент кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана», к.е.н., 

Зарицька Н.П. – старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана» 

Косарева Т.В. – доцент кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана», к.е.н., доцент 

Кужель В.М. – доцент кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана», к.е.н., доцент 

Ляденко Т.В. – старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана» 

Ткач В.М. – доцент кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана», к.т.н., доцент 

Ус Р.Л. – доцент кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана», к.е.н., доцент 

Хмурковський Г. В. – доцент кафедри комерційної діяльності та логістики ДВНЗ «КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана», к.е.н., доцент 

 Організаційний комітет конференції 



 
Робочі мови конференції: українська,російська,англійська. 
Для участі у конференції до 18 травня 2020 року необхідно: 

 Заповнити онлайн заявку на участь у конференції: https://forms.gle/Saudz4Jh9YRnaXLAA 

 Відправити на електронну пошту conf.kneu@gmail.com (із обов’язковим зазначенням теми: 

«Прізвище та ініціали автора») тези доповіді та за бажанням надати фотографію автора (файл у 

форматах JPEG або PNG, з кольоровим зображенням шириною не менше 250 px (точок)). У назві 

файлу необхідно вказати прізвище першого автора. 

 Електронні сертифікати про участь у конференції надсилаються учасникам безкоштовно на їх 

електронні поштові скриньки. 
 

Для електронної публікації тез доповідей прохання направити їх текст, оформлений згідно наведених 

нижче вимог на електронну адресу: conf.kneu@gmail.com (із обов’язковим зазначенням теми: 

«Прізвище та ініціали автора»).У назві файлу також необхідно вказати прізвище першого автора. Після 

отримання тез авторові буде надіслано повідомлення про отримання. Тези, які не відповідають вимогам, 

а також такі, що вислані пізніше зазначеного терміну, опубліковані не будуть. Організаційний комітет 

залишає за собою право відхиляти публікацію наданих авторами матеріалів у разі їх невідповідності 

проблематиці конференції та неналежного оформлення. 
 

Обговорення матеріалів учасників конференції буде відбуватись у форматі онлайн-форуму «Сучасні 
технології комерційної діяльності і логістики». Додаткову інформацію щодо онлайн-форуму та блог- 
обговоренню буде надано перед початком конференції на електронні пошти всім учасникам. 

 

Для участі у форумі учасникам необхідно приєднатися до обговорення та розмістити там свої 
матеріали до 18 травня 2020 року. Впродовж 21-22 травня 2020 року учасники матимуть змогу 
ознайомитись із доповідями інших учасників та взяти участь у їх онлайн-обговоренні за отриманим від 
оргкомітету посиланням. 

 

За результатами інтернет-конференції 

всі матеріали будуть оформленні у збірник, який буде розміщений в репозитарії 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» як електронне видання. 

 Умови участі в конференції 

https://forms.gle/Saudz4Jh9YRnaXLAA
mailto:conf.kneu@gmail.com
mailto:conf.kneu@gmail.com


 
1. Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word: шрифт – Times New Roman; розмір кегля 
– 14; міжрядковий інтервал – 1,0; розміри: абзацу – 10 мм; полів сторінки – 2,0 см. 

 

2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (або першого співавтора). Файл зберігається в 

одному з форматів .doc, .docx, .rtf (наприклад, Shevchenko.doc). 

 

3. Рекомендований обсяг тез доповіді – 2-3 сторінки. Нумерація сторінок не проставляється, переноси 

в тексті не допускаються. 

 

4. Праворуч друкується ім’я та прізвище автора, наводиться науковий ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи та е-mail. Посередині аркуша друкуються назва тез доповіді великими літерами (14, 

напівжирний) та анотації робочими мовами конференції. 

 

5. Текст доповіді рекомендується формується із дотриманням такої структури: актуальність, 

постановка завдання, виклад результатів дослідження, висновки, список використаних джерел. 

Структурні елементи у тексті не виділяються! 
 

6. Рисунки та таблиці виконуються засобами Microsoft Word або Microsoft Excel з використанням 

чорно-білої гами кольорів та розміщені по тексту із збереженням можливості їх редагування. Не 

допускається розміщення у тексті сканованих з інших видань таблиць та рисунків. Усі таблиці та 

рисунки повинні мати назву з використанням шрифту Times New Roman, 14 pt, жирний та представлені 

у книжковій орієнтації сторінки. Послідовна нумерація рисунків і таблиць арабськими цифрами (Рис. 1; 

Табл. 1), а також посилання на них у тексті – обов’язкові. Формули розміщуються по центру, 

нумеруються в круглих дужках праворуч. При наборі формул використовується редактор формул 

Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word. 

 

7. Посилання на літературні джерела, оформлюються по тексту в квадратних дужках. Перша цифра — 

номер джерела у списку літератури, друга — номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки 

відокремлюються комою, номери джерел — кома з крапкою, наприклад: [1, с 95-96], [2; 5; 7]. 

 

8. Після тексту доповіді через 1 абзац вказується список використаних джерел (у алфавітному 

порядку). Заголовок до списку – Література (розмір шрифта – 14, напівжирний курсив). Бібліографічний 

опис джерел для тез українською та російською мовами оформлюється згідно з ДСТУ 7.1-2006 

(рекомендується використовувати сервіс http://vak.in.ua), а для тез англійською мовою – відповідно до 

міжнародних бібліографічних стандартів АРА (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 
 

Шаблон оформлення тез наведено нижче. 

 Вимоги до оформлення тез 

http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)


 Контактна інформація 

 
 
 
 

Адреса оргкомітету: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», корпус 1, кафедра комерційної діяльності і логістики, 

(к. 357). 

Телефон: (044) 456 55 10 

Е-mail: conf.kneu@gmail.com 

 

 
Щиро запрошуємо до участі експертів, науковців, 

практиків та усіх зацікавлених та 

сподіваємося на плідну співпрацю! 

УДК: 330.341 
Петро Іванов 

к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності ілогістики 

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», 

ivanov@kneu.edu.ua [14 шрифт] 
 

1¶ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ [14 шрифт] 
1¶ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
1¶ 

ECONOMIC POTENTIAL OF UKRAINE IN THE CONTEMPORARY GLOBALIZATION 
1¶ 

Анотація. (не більше 75 слів, де чітко сформульовано головну ідею статті й обґрунтовано її 
актуальність) [12 шрифт] 
Аннотация. 

Abstract. 
1¶ 

Текст, текст, текст, текст, текст …. [14 шрифт] 

2¶ 

Література [14 шрифт] 

1. 

2. 

3. 

mailto:conf.kneu@gmail.com
mailto:ivanov@kneu.edu.ua

