Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ)
Львівський торговельно-економічний університет
Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації
Карагандинський економічний університет Казспоживспілки
Кооперативно-торговий університет Молдови
Таджицький державний університет комерції
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ПУЕТ

XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації»

27–28 квітня 2021 року
м. Полтава

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» повідомляє про проведення XІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Мережевий бізнес: становлення,
проблеми, інновації », яка відбудеться 27–28 квітня 2021 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. Маркетинг і менеджмент торговельних підприємств.
5. Інноваційний розвиток мережевого бізнесу та торгівлі.
6. Проблеми якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній
економіці.
ПРЕЗИДІЯ ОРГКОМІТЕТУ
Голова:
Нестуля О. О., д. і. н., професор, ректор Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ).
Співголови:
Манжура О. В., д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи
ПУЕТ;
Балабан П. Ю., к. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності ПУЕТ;
Ткаченко А. С., к. т. н., доцентка, директорка навчально-наукового інституту
бізнесу та сучасних технологій ПУЕТ.

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦЇЇ
За результатами роботи конференції буде опубліковано тези доповідей
учасників, що будуть розміщені на інтернет-сайті www.commerce.puet.edu.ua.
Організаційний внесок за участь у конференції становить:
– 100 грн – за умови участі та отримання збірника тез доповідей у форматі
.pdf;
– 200 грн – за умови участі та отримання збірника тез доповідей у
друкованому вигляді.
Роботи, які не відповідають вимогам або надані із запізненням, не
будуть опубліковані.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ
Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою й виданням тез
доповідей та їх розсилкою, необхідно перерахувати кошти на рахунок:
п/р UA513314010000026004060473065 в АТ КБ «Приватбанк», код за
ЄДРПОУ 01597997 із поміткою: за участь у конференції «МБСПІ» (ПІБ
учасника). Одержувач коштів: ПУЕТ.
Для публікації тез у збірнику та включення доповідей до програми
конференції необхідно в термін до 25 квітня 2021 року надіслати заявку,
тези, копію платіжного доручення в електронному вигляді на електронну
адресу оргкомітету: conferenc_2012@ukr.net.
Підтвердження про одержання матеріалів буде надано авторам протягом
двох робочих днів.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
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: 930 – 1015.
2. Проблеми підготовки фахівців торгівлі: 1030 – 1115.
3. Структурні зміни ринку під впливом мережевих операторів. Споживча
кооперація як мережева система торгівлі: 1130 – 1215.
4. Маркетинг і менеджмент торговельних підприємств: 1230 – 1315.
5. Інноваційний розвиток мережевого бізнесу та торгівлі: 1330 – 1415.
6. Проблеми якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній
економіці: 1430 – 1515.
Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів покладається
на авторів.

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 розміщують у
правій частині аркуша, нижче (під прізвищем) – назву установи
(скорочено) й місто, через два інтервали – назву 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. або Math Type. 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.
Завідувачка науково-організаційного відділу ПУЕТ
Сарапин Віта Василівна, тел. (0532) 563-703, факс (0532) 500-222.
Телефон кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
ПУЕТ: (0532) 56-06-73.
Е-mail для подання матеріалів на конференцію: conferenc_2012@ukr.net.
Відповідальні особи:
із загальних питань:
Місюкевич Валентина Іванівна, к. е. н., доцентка кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності ПУЕТ, тел. (+380664217414,
+380676479309);
Іванов Юрій Васильович, к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності ПУЕТ, тел. (+380665524490);
за публікацію тез:
Місюкевич Валентина Іванівна, к. е. н., доцентка кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності ПУЕТ, тел.(+380664217414,
+380676479309 ).

ЗАЯВКА
на участь у XІ 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_________________________________________________
Поштова адреса для отримання збірника _______________________________
__________________________________________________________________
Планую взяти участь у форумі (потрібне підкреслити):
– ТАК;
– НІ.

