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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Організаційний комітет запрошує вас узяти участь у  

V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ 

ТОВАРІВ», яка відбудеться 20–22 березня 2018 року  

у Вищому навчальному закладі Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

за адресою вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна.  

Основні тематичні напрями конференції: 

1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів. 

2. Товарознавство – основа експертизи товарів. 

3. Проблеми ідентифікації та фальсифікації товарів. 

4. Експертні дослідження харчових продуктів як інструмент впливу на їх 

безпечність. 

5. Експертні дослідження нехарчової продукції як засіб захисту прав 

споживачів. 

6. Формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-

експертів. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова програмного комітету:  

О. О Нестуля, д. і. н.,професор, заслужений працівник освіти України, член 

Ради Центральної спілки споживчих товариств України, академік Української 

академії історичних наук, член Президії Науково-методичної комісії з торгівлі 

Міністерства освіти і науки України, ректор вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Члени програмного комітету: 

Е. Б. Аймагамбетов, д. е. н., професор, ректор Карагандинського економічного 

університету Казспоживспілки; 

С. М. Лєбєдєва, д. е. н., професор, ректор Білоруського торгово-економічного 

університету споживчої кооперації;  

А. А. Мазаракі, д. е. н., професор, ректор Київського національного 

торговельно-економічного університету; 

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

Молдови; 

М. М Шаріпов., д. е. н., професор, ректор Таджицького державного 

університету комерції. 

ПРЕЗИДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

С. В. Гаркуша, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи вищий 

навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»; 

Н. В. Омельченко, к. т. н., професор, завідувач кафедри експертизи та митної 

справи вищий навчальний Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 



ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

необхідно надіслати на адресу оргкомітету: 

1) заявку на участь у конференції (форма додається) – не пізніше 15 

березня 2018 р.; 
2) копію квитанції про сплату оргвнеску – не пізніше 15 березня 2018 р.; 

3) електронний варіант тез доповідей – не пізніше 17 березня 2018 р. 

Вартість публікації тез та видання збірника у форматі .pdf становить 100 

грн (збірник буде надісланий авторам на електронну пошту), для тих, хто бажає 

отримати збірник у друкованому вигляді формату А4, – 150 грн + 10 грн за 

кожну сторінку тез. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ 

Назва банку ПАТ КБ «ПриватБанк» 

Код ОКПО банку  14360570 

Код МФО банку 305299 

Рахунок одержувача 5168755621986872 Лисенко Наталія В’ячеславівна 

Валюта розрахунку грн 

Призначення 

платежу 

ПІБ автора за участь в інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми теорії і практики експертизи 

товарів»  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
До публікації прийматимуться тільки наукові тези за тематикою 

конференції.  

Обсяг тез повинен становити 2–4 повних сторінки розміру А4, виконаних 

у редакторі Microsoft Word (у форматі *.doc), 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. Схеми розміщуються в тексті як об’єкти (рис. 1). Усі рисунки й таблиці 

повинні мати назву та нумерацію.  

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині тексту. Перед 

переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити 

малу літеру української абетки з дужкою (наприклад, «а)», перший рівень 

деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські 

цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

Приклад. 

Для об’єкта дослідження міждержавним стандартом [1] передбачено такі 

властивості: 

а) надійність: 

1) довговічність; 

2) збереженість. 

Назва тез друкується прописними літерами, напівжирним шрифтом, по 

центру. Нижче із правого боку, через один інтервал – ініціали та прізвища 

авторів малими літерами напівжирним шрифтом; під ними – посада, науковий 

ступінь, вчене звання, назва організації та місто звичайним шрифтом. 



Список використаних інформаційних джерел оформлюється згідно з 

ДСТУ 8302:2015 і подається в кінці рукопису. Посилання в тексті на джерело 

позначається порядковим номером у квадратних дужках. 

Електронний варіант тез доповідей зберігається у форматі *.doc (MS Word 

97/2003), який має називатися за прізвищем першого автора та порядковим 

номером тематичного напряму конференції, наприклад: Петренко_1.doс 

(прізвище першого автора – Петренко, тематичний напрям конференції № 1). 

Увага! Тези публікуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає 

за собою право відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним 

напрямам конференції, оформлений із порушенням вищезазначених 

вимог, відправлений після 17 березня 2018 р. 

 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті ПУЕТ  

www.рuet.edu.ua  

 

У дні проведення конференції буде організовано on-line обговорення 

доповідей: приблизно по 2 год на кожну секцію в різний час протягом 20–22 

березня 2018 р. Інформацію про час обговорення доповідей буде повідомлено 

додатково. 

 

Адреса оргкомітету 

Кафедра експертизи та митної справи, к. 534 

вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна, 36014. 

Тел. (05322) 2-15-00. Факс (0532) 50-02-22. 

 

КОНТАКТИ: 

Заступник голови оргкомітету конференції, к. т. н., професор,  

завідувач кафедри експертизи та митної справи 

Омельченко Наталія Володимирівна 

+38(067) 978-21-81;  +38(099) 930-70-97 

Заявки на участь у конференції і тези доповідей необхідно направляти 

електронною поштою на e-mail: conf.ems@gmail.com  

 

Для довідок: 

 

доцент, к. т. н. Мартосенко Марина Григорівна   
 +38(095) 872-76-28 

доцент, к. т. н. Лисенко Наталія В’ячеславівна 
 +38(097) 279-64-25 

  

Підтвердження про одержання матеріалів буде направлено авторам 

протягом двох робочих днів. 

У разі неодержання повідомлення просимо повторити відправлення тез. 

Сподіваємось на вашу участь у конференції! 

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.

http://www.рuet.edu.ua/
mailto:conf.ems@gmail.com


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

НАЗВА ТЕЗ 

 

Ініціали та прізвище 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

Назва установи, країна, місто 

 

Текст тез...  (Тези доповіді друкуються в авторській редакції) 

Таблиця 1 – Назва таблиці 

     

     

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Загальна схема дослідження 

  
 Рисунок 2 – Обов’язкові елементи штрихкодової позначки GTIN-13: 

1 – рядок інформаційних та службових знаків штрихового коду; 

2 – рядок візуально зчитуваних знаків, що відображує подані у 

штриховому коді дані у формі, придатній для розуміння людиною; 

3 – ліва та права вільні зони (зони стабілізації) 

 Перелік посилань 
1. … 

2. … 

3. … 



ЗАЯВКА 

на участь у V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ 

ТОВАРІВ» 

20–22 березня 2018 року, 

м. Полтава, Україна 

Прізвище ________________________ 

Ім’я _____________________________   

По батькові ______________________  

Посада, науковий ступінь, вчене звання: _______________________________ 

Повна назва установи (навчального закладу, організації):________________ 

____________________________________________________________________ 

Поштова адреса для отримання збірника:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактний телефон: ________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Назва доповіді:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тематичний напрям: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Якщо авторів декілька, то заявку слід оформити на кожного автора 

окремо (усі заявки подаються в одному файлі з назвою за прізвищем 

першого автора та порядковим номером тематичного напряму 

конференції. Наприклад: Заявка_Петренко_1.doс (заявка, прізвище 

першого автора – Петренко, тематичний напрям конференції 1). 

УВАГА! 

Просимо підтвердити («так» чи «ні») Вашу згоду на розміщення Ваших тез 

у репозитарії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (http://dspace.puet.edu.ua/?locale=uk) 

_________________________________ 

Усі пункти заявки обов’язкові для заповнення! 

http://dspace.puet.edu.ua/?locale=uk

