
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Голова оргкомітету:  

Байдакова Л.І., д.т.н., професор кафедри товарознавства та 
експертизи в митній справі Луцького НТУ.  

Заступник голови оргкомітету:  
Ткачук В.В., к.т.н., доц., декан факультету митної справи, 
матеріалів та технологій Луцького НТУ.  

Члени оргкомітету:  
1. Пахолюк О.В., к.т.н., доц., завідувачка кафедри 
товарознавства та експертизи в митній справі Луцького 
НТУ.  
2. Смолич О.В., президент Волинської торгово-
промислової палати.  
3. Мережко Н.В., д.т.н., проф., зав. каф. товарознавства та 
митної справи Київського національного торговельно-
економічного університету.  
4. Ємченко І.В.,  д.т.н., проф., зав. каф. митного та технічного  
регулювання Львівського торговельно-економічного 
університету.  
5. Ковальська Л.Л., д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності Луцького НТУ. 

7. Головко М.П., проф., зав. каф. товарознавства в митній 
справі Харківського державного університету харчування 
та торгівлі.  
8. Мельник Ю.В., к.т.н., доцент Державного 

аграрного університету Молдови.  
9. Оксенчук М.В., к.е.н, заступник декана  комерційного  
факультету Білоруського торгово-економічного 

університету споживчої кооперації, Білорусь.  
10. Лавінска Катаржина, PhD, директор з питань науки, 
науково-дослідна установа – Інститут шкіряної 
промисловості, Лодзь, Польща.  
11. Речун О.Ю., к.е.н., доц. каф. товарознавства та 
експертизи в митній справі Луцького НТУ.  
13. Cтойкова Теменуга., PhD, доцент, керівник Центру 

якості товарів та захисту споживачів; заступник завідувача 
кафедри товарознавства, Економічний університет − 

Варна, Болгарія.  
14. Ягелюк С.В., д.т.н., проф. каф. товарознавства 
та експертизи в митній справі Луцького НТУ.  
15. Дзюбинський А.В., к.е.н., доц. каф. товарознавства та 

експертизи в митній справі Луцького НТУ. 
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Наталія Миколаївна 
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V Міжнародна науково-практична  
конференція для молодих учених та 

студентів  
«Якість та безпечність товарів»  

ЗАПРОШЕННЯ 
 
 
 

 

9 квітня 2021 року  
м. Луцьк  

 
Шановні молоді науковці та студенти!   
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів «Якість та безпечність 

товарів», яку проводить Луцький національний 

технічний університет 9 квітня 2021 р.  
Метою конференції є формування нового 

підходу до оцінки якості та безпечності товарів 

на основі європейського досвіду та вітчизняної 

практики; визначення оптимальних шляхів 

підвищення безпечності товарів та оцінка їх 

споживчих властивостей та асортименту.  
Тематичні напрями конференції:  

1. Дослідження якості та безпечності товарів.  
2. Проблеми технічного регулювання 

в Україні та світі.  
3. Інноваційні технології виробництва та 

тенденції асортименту товарів.  
4. Нові матеріали та технології.  
5. Оцінка якості туристичних та 

готельно-ресторанних послуг.  
6. Митне регулювання експортно-імпортних 

операцій з товарами.  
Умови участі у конференції 

Для участі у роботі конференції Вам  
необхідно до 01 квітня 2021 року надіслати 
на відповідну електронну адресу:  

- заявку на участь у конференції;  
- тези доповідей;  
- скановану копію квитанції про оплату 

організаційного внеску (за друкований збірник). 
Участь у конференції безкоштовна. Збірник 
матеріалів в електронному варіанті буде 
розіслано всім учасникам. Оплата за 
компенсацію витрат, пов’язаних із виданням та 
розсилкою збірника проводиться лише за умови 
замовлення його друкованого варіанта та 
становить 150 грн. 



Вимоги до оформлення тез  
Тези доповідей публікуватимуться у  

збірнику матеріалів конференції. Для 
публікації будуть прийматися тільки наукові 
тези за тематикою конференції.  

Обсяг тез повинен складати до 2х повних 

сторінок розміру А4, виконаних в редакторі 

Microsoft Word (у форматі *.doc), шрифт – Times 

New Roman, розмір – 14 пт, без ущільнення 

тексту та переносу слів, інтервал – одинарний з 

вирівнюванням по ширині, відступ  
– 1,25 см, поля – по 2 см з усіх боків, 
розміщення полів – звичайне.  

У верхньому лівому куті зазначається УДК, 

прізвище та ініціали автора (авторів), науковий 

ступінь, вчене звання, назва кафедри, назва 

вищого навчального закладу. Нижче через рядок 

(великими літерами жирним шрифтом) – назва 

тез доповіді. Через рядок – основний текст, в 

кінці якого подається список використаної  
літератури з підзаголовком «Список 

використаних джерел». Список джерел 

подається з дотриманням бібліографічних вимог.  
Електронний варіант тез доповідей 

зберігається у форматі *.doc, який має 

називатися за прізвищем автора (авторів) та 

порядковим номером тематичного напряму  
конференцій, наприклад: Іванов_1.doс (прізвище 

першого автора – Іванов, тематичний напрям 

конференції № 1). Відповідальність за 

достовірність інформації залишається за 

авторами тез. Матеріали не повертаються і 

зворотно не відсилаються. Матеріали, які не 

відповідатимуть наведеним вимогам, без 

електронної версії або відправлені після 1 квітня 

2021 р., опубліковані не будуть!  
Кількість авторів – не більше трьох осіб. 

  
Тези доповідей просимо надсилати на 

електронну адресу konf.yakist@gmail.com 

з поміткою «КОНФЕРЕНЦІЯ»  
Робочі мови конференції: українська, 

англійська  
Учасники конференції за бажанням можуть 

опублікувати статті у збірнику наукових праць 

«Товарознавчий вісник», що внесений до 

Переліку наукових фахових видань України, 

яким присвоєно категорію «Б» (наказ МОН 

№886 від 02.07.2021 р.).  
Адреса оргкомітету:  

Луцький НТУ, кафедра товарознавства та 
експертизи в митній справі, кім. 225, вул. С. 
Ковалевської, 29, м. Луцьк, 43026. E-mail:  
konf.yakist@gmail.com 

Телефони для довідок: (0332) 78-99-51, моб.  
95 5310205 – Гургула Наталія Миколаївна.  

Банківські реквізити: 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ 

код в ЄДРПОУ 05477296 

UA 858201720313271002201017820  
в ДКСУ у м. Київ МФО 820172 

Україна, Волинська область, 

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75  
У призначенні платежу вказати: «Орг. внесок  
за участь у конф. «Якість та безпечність 
товарів», прізвище, ім’я, по батькові». 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

УДК 620. 2  
Сидор А.П. 

к.т.н., доц. кафедри товарознавства та експертизи в 

митній справі, 

Луцький національний технічний університет 
 

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ РИНКУ ПАЛИВНО-  
МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Ринок паливно-мастильних матеріалів в  
Україні........  

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

9 квітня  
(вул. Львівська, 75) 

 

9
30 

– реєстрація учасників конференції 

10
00 

– 13
00

  – відкриття конференції. Пленарне 

засідання (ауд. Л. 216) 

13
00 

– 14
00

  – обідня перерва 
14

00 
– 17

00
– засідання секцій (відповідно до 

програми та графіка їх роботи)  
17

00
– заключне пленарне засідання (ауд. Л. 216) 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 
Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв 
Доповідь на секційному засіданні – 5 хв 
Виступ при обговоренні доповіді – 3 хв 

Виступ під час дискусії з проблемних питань – до 5 хв 
 
 

 

ЗАЯВКА  
на участь у V Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів «Якість 

та безпечність товарів»   
Прізвище  
Ім’я, по батькові  
Місце роботи/навчання  
Посада / курс, факультет  
Вчений ступінь та звання  
наукового керівника  
Чи планується Ваш приїзд для участі  
в конференції (так / ні)  
Необхідне обладнання для доповіді (у 
разі приїзду)  
Поштова адреса (для пересилання збірників)  
Телефон / факс  
E-mail  
Назва тез  
Назва напрямку 


