
За підсумками конференції будуть видані програма, збірник тез доповідей, які будуть 

розіслані на електронні адреси учасників конференції. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

1. Тези і статті подаються українською (англійською, німецькою або польською) 

мовою набрані у текстовому редакторі MS Word. Розмір аркуша А4 (297х210 мм). 

Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез – 1–3 ПОВНІ сторінки. 

2. Шапка тез: прізвища та ініціали авторів, назва організації – набираються з 

нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим 

інтервалом і вирівнюються по лівому краю. 

3. Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, 

розмір 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, розміщується 

через один інтервал після назви організації. 

4. Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см. 
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОДИН ІНТЕРВАЛ НИЖЧЕ НАЗВИ, НАБИРАЄТЬСЯ З 

абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним 

міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. 

5. Список використаних джерел є обов’язковим і подається загальним списком в 

кінці рукопису за стилем АPA. Приклад оформлення літератури розміщено за 
посиланням https://www.grafiati.com/uk/info/apa-7/examples/ 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Іванова І.М., к.е.н., доцент  
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НАЗВА ТЕЗ 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст 

(Нікітський, 1996). 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (Водяницький та ін., 

2020). 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

1. Джерело 1. 

2. Джерело 2. 

УВАГА! 

Оргкомітет конференції надсилає повідомлення про отримання Вашого листа 

впродовж двох-трьох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, надішліть матеріали 

повторно. Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відхилення 

заявок і тез доповідей, якщо вони: 1) не відповідають тематиці та напрямам роботи 

конференції; 2) не оформлені згідно вказаних вимог. Тези друкуватимуться в авторській 

редакції. Автори опублікованих матеріалів нестимуть повну відповідальність за підбір, 

точність наведених цитат, статичних даних, термінології, інших відомостей. 

Координатори заходу:  

+38-050-285-20-38 Оксана Миколаївна Полінкевич 

+38-066-086-57-25 Олена Миколаївна Завадська  
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РОЗВИТКУ 
 

 

 

1819 травня 2023 р. 
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https://www.grafiati.com/uk/info/apa-7/examples/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі IІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції  «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», що відбудеться 1819 травня 2023 року в Луцькому 

національному технічному університеті у дистанційному форматі з використанням ZOOM. 

Мета конференції: обговорення прогресивних теоретико-прикладних вітчизняних і 

зарубіжних результатів функціонування підприємництва й торгівлі, пошук ефективних 

механізмів їх розвитку в перспективі. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Підприємництво: сучасний стан та перспективи розвитку 

2. Бізнес-адміністрування: сучасні виклики, тренди та трансформація 

3. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність бізнесу в умовах кризи та 

війни. 

4. Обліково-фінансове та інституційне забезпечення підприємництва.  

5. Торгівельне та біржове підприємництво 

6. Інформаційні технології, цифровий маркетинг та Інтернет-торгівля в підприємництві. 

7. Логістика підприємницької діяльності та управління ланцюгами постачання. 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Ірина ВАХОВИЧ – д.е.н., професор, Ректор Луцького національного технічного 

університету, Україна 

Надія КОВАЛЬЧУК – к.е.н., доцент, перший проректор Луцького національного технічного 

університету, Україна 

Олена ЛЮТАК – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень 

Луцького національного технічного університету, Україна 

Любов КОВАЛЬСЬКА – д.е.н., професор, декан факультету бізнесу і права Луцького 

національного технічного університету, Україна 

Оксана ПОЛІНКЕВИЧ – д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 

логістики Луцького національного технічного університету, Україна 

Ришард КАМІНСЬКІ – доктор габілітований, професор UAM, Університет Адама Міцкевича 

в Познані, Польща 

Юрій КЛАПКІВ – доктор габілітований, ад῾юнкт кафедри страхування Лодзького 

університету, Польща 

Роберт ДАНЬКЕВИЧ – доктор наук, професор Жешувського політехнічного університету 

імені І. Лукашевича, Польща 

Ігор БРІТЧЕНКО – доктор економічних наук, професор Університету менеджменту безпеки 

у Кошицях, Словаччина 

Сімона ЧІНЧАЛОВА – кандидат інж. наук, доцент кафедри економіки Коледжу політехніки 

Їглава, Чехія 

Маріола ГЖЕБИК – завідувачка кафедри економіки та менеджменту Жешувського 

університету, доктор габілітований, професор, Польща 

Владімер ГЛОНТІ – доктор економічних наук, професор Батумського державного 

університету імені Шота Руставелі, Грузія 

Інна ХОВРАК – д.е.н., професор, професор кафедри соціальної філософії та управління 

Державного податкового університету, Україна 

Віктор ТРИНЧУК – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Любов ЛІПИЧ – д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету, Україна 

Ігор КРИВОВ’ЯЗЮК – к.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та 

логістики Луцького національного технічного університету, Україна 

Ірина КАМІНСЬКА – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету, Україна 

Ольга МИШКО – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету, Україна 

Катерина ОКСЕНЮК – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету, Україна 

Юрій ФЕСІНА – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету, Україна 

Юлія КУЛИК – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету, Україна 

Олена ЗАВАДСЬКА – к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету, Україна 

 

Відповідальний секретар конференції (координатор): 

Завадська Олена Миколаївна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

ЛНТУ, тел. для зв’язку: +380660865725. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

Організаційні внески учасників на дистанційну участь у конференції не передбачені. 

Учасники конференції за бажанням мають право подати статті, які будуть надруковані у 

науковому фаховому виданні «Економічні науки. Сергія регіональна економіка» або в 

науковому журналі «Економічний форум» ЛНТУ (рекомендований як фахове видання з 

економіки). З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитись на сайті  

http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum 

http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky 

У разі позитивного рецензування наукових праць будуть надіслані рахунки на оплату 

витрат на публікацію статей. Для відшкодування витрат на публікацію статей у науковому 

фаховому виданні «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. СЕРІЯ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

оплата однієї сторінки становить 80,00 грн. (окрема проплата, виходить один раз в рік); у 

науковому журналі «ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ» вартість складає 110 грн. за сторінку 

(окрема проплата, виходить щоквартально). 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робоча мова конференції – українська, англійська, німецька, польська. 

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.  

Для участі у конференції потрібно не пізніше 10 травня 2023 року: 

 заповнити заявку учасника через Google-форму за посиланням: 

https://forms.gle/3eS2r8kPiqsT8f4N6 

 вислати на електронну адресу lntukonf@gmail.com з приміткою «на 

конференцію» тези доповіді. Назва тез: 4_Ivaniv.docx, де 4 це номер секції 

http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum
http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky
https://forms.gle/3eS2r8kPiqsT8f4N6
mailto:lntukonf@gmail.com

