
  
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ АЛЬЯНС 

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛОГІСТИКИ І ТРАНСПОРТУ У ВРОЦЛАВІ 

(ПОЛЬЩА) 

УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО РАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ З УПРАВЛІННЯ 

ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ (CSCMP UKRAINE ROUNDTABLE) 

КИЇВСЬКА ЛОГІСТИЧНА ШКОЛА 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ ТРАНСПОРТУ, ІНФОРМАТИКИ ТА КОМУНІКАЦІЙ (МОЛДОВА) 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІНГБО, КИТАЙ) 

КАЛЬКУТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ АДАМАС (ІНДІЯ) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РОСІЯ) 

КРАСНОЯРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

проводять 19-у Міжнародну науково-практичну 

конференцію 

 

 

«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ З 

ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО 

КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА», 

 

 

(Київ, НАУ, 29-30 жовтня 2021 р.) 

На конференції планується обговорити проблеми: 

 Теоретичні засади логістики та проблеми термінології 

 Досвід підготовки фахівців з логістики у вищих навчальних 

закладах України і за кордоном 

 Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців з 

логістики 

 Підвищення кваліфікації викладачів з логістики і підготовка 

навчальної і методичної літератури 

 Проблеми практичної підготовки та організації стажування 

студентів, що навчаються за освітньою програмою 

«Логістика» 

 Аналіз ринку праці з логістики і вимог, що пред'являють 

роботодавці до фахівців-логістиків 

 Розвиток бізнес-освіти з логістики 

 Актуальні напрями наукових досліджень з логістики та 

підготовка кадрів вищої кваліфікації  

 Академічна мобільність та міжнародна співпраця в сфері 

підготовки професійних логістиків 
 

Мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 

 

Контактна інформація: 

Кафедра логістики Національного авіаційного університету  

(2 навчальний корп., к. 136), просп. Любомира Гузара 1, м. Київ, 

Україна 03058. 

Контактні телефони: +38(044) 406-75-95, +38(044) 406-78-22   

E-mail: logconference@ukr.net 

 

Контактні особи: 

Молчанова Катерина Михайлівна +38(063) 106 50 06  

(з організаційних питань); 

Савченко Лідія Володимирівна +38(067) 932 15 69  

(з питань опублікування тез доповіді). 
 

mailto:logconference@ukr.net


Публікація тез доповідей в електронному збірнику конференції 

БЕЗКОШТОВНА 
Окрім тез доповідей Ви також маєте можливість подати статтю до 

електронного науково-практичного журналу «ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ 

ЛОГІСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ».  

Концепція журналу орієнтована на розбудову стійкої моделі взаємодії 

науки, бізнесу та суспільства з метою формування та розповсюдження 

передових знань і практик переходу вітчизняної логістичної системи на 

інноваційний шлях розвитку. 

До збірника приймаються статті, підготовлені на високому науковому 

рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були 

опубліковані раніше англійською мовою. 

Приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців 

(аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту 

та займаються науковою діяльністю. 

Електронний науково-практичний журнал індексується у відомих 

системах: Index Copernicus, Google Академії, Crossref, Open Academic Journals 

Index, Zenodo, OpenАire, Наукова електронна бібліотека (РІНЦ), Наукова 

електронна бібліотека «Кіберленінка» та ін. 

Електронний науково-практичний журнал зареєстровано у Crossref та 

має DOI. Усім статтями присвоюється DOI з префіксом 10.31498. 

Матеріали подаються до редакційної колегії до 15 жовтня 2021 р. в 

електронному вигляді на англійській мові: 

1. Стаття (оформлена згідно вказаних вимог) англійською мовою; 

2. Заповнити  форму про автора (надіслати окремим файлом); 

3. Для осіб, які не мають наукового ступеню, – рецензія за підписом 

рецензента (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів 

установи або печаткою факультету (інституту)). 

Статті та супровідні документи до них надсилаються відповідальному 

секретареві редакційної колегії електронною адресою: support@smart-scm.org 

ВАРТІСТЬ. Публікація статей у Електронному науково-практичному 

журналі «Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань» -  

БЕЗКОШТОВНО. Автори сплачують лише за DOI – 100 грн. 

Відповідальний секретар редколегії Електронного науково-

практичного журналу: ДАВИДЕНКО Володимир Вадимович  

Телефон для довідок: +38(063) 593-30-41 

Е-mail: support@smart-scm.org 

Сайт: https://smart-scm.org 

 
 

Порядок дій для участі у конференції: 

1. До 10 жовтня 2021 р. подати заявку встановленого зразка:  

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Країна, місто  

Організація  

Адреса організації  

Посада  

Вчений ступінь, вчене звання  

Контактні телефони   

E-mail   

Назва тез   

 

2. До 15 жовтня 2021 року вислати на електронну адресу 

logconference@ukr.net тези конференції, оформлені згідно вимог: 

Об’єм 3-6 повні сторінки  

Формат сторінки А5 

Шрифт 10 pt Times New Roman 

Міжрядковий інтервал одинарний 

Абзац 10 мм 

Поля 25 мм з кожного боку 

Перший рядок НАЗВА ДОПОВІДІ (верхній регістр) 

Другий рядок порожній 

Третій рядок прізвище та ініціали автора(ів) (курсив) 

Четвертий рядок установа, яку представляє автор (курсив) 

П’ятий рядок пустий 

Шостий рядок Анотація англійською мовою (курсив), 

максимально 5 рядків 

Сьомий рядок пустий 

З восьмого рядка текст матеріалів 

 

3. Отримати відповідь, в якій буде зазначено, чи відповідають матеріали 

тематиці конференції.  

З будь-яких питань щодо конференції звертайтеся: 

ел. адреса - logconference@ukr.net. 

 
Молчанова Катерина Михайлівна (ст. викл. кафедри логістики НАУ) - +38(063) 106 50 06. 

Савченко Лідія Володимирівна (доцент кафедри логістики НАУ) - +38(067) 932 15 69. 
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