Для участі в роботі конференції необхідно до 1 травня 2019 року надіслати
заявку на участь (зразок додається) та копію квитанції про сплату
організаційного внеску.
Адреса для надсилання матеріалів:
43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, кафедра підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності Луцького НТУ, на електронну адресу оргкомітету: ep@lntu.edu.ua

Координатори заходу:
+38-050-759-29-06 Любов Леонідівна Ковальська
+38-099-265-56-02 Юлія Михайлівна Кулик
FAX.: + 38 (0332) 25-40-13

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет, Україна
Університет «Люблінська Політехніка», Польща
Природничо-гуманітарний університет в Седльцах, Польща
Полєський державний університет, Білорусь
Бреський державний університет, Білорусь
Університет імені А. Стульгінскіса, Литва
Політехнічний інститут Браганса, Португалія
Луцька міська рада
Сектор Державної регуляторної служби у Волинській області

РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВНЕСКІВ:
Отримувач платежу:
Луцький національний технічний університет
Р/р 31251203117820
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 05477296
У квитанції обов’язково вказати призначення платежу  «За участь у
конференції «Підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку»
та прізвище платника.
Запрошення до участі та програма конференції будуть надіслані на Вашу
електронну адресу до 05 травня 2019 року.
Он-лайн реєстрація участі у конференції за лінком:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOd0IEkWAyZrMvnjPuIFSc2f0ey
4WFvvcxD-Mi_6GfWcIoxA/viewform?usp=sf_link

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІI Міжнародна
науково-практична конференція

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ

1617 травня 2019 р.
м. Луцьк

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі IІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку»,
що відбудеться 1617 травня 2019 року в Луцькому національному технічному
університеті.
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. Інституційне середовище розвитку підприємництва.
2. Бізнес-культура і етика підприємця.
3. Соціальне підприємництво.
4. Підприємницькі плани і проекти. Бізнес планування.
5. Фінансове забезпечення підприємництва.
6. Ризики підприємницької діяльності.
7. Аналіз і оцінка підприємницької діяльності.
8. Підприємництво в сфері виробництва матеріальних благ і в сфері послуг.
9. Підприємництво в роздрібній торгівлі та у сфері оптової торгівлі.
10. Біржова торгівля.
11. Інтернет-торгівля.
12. Комерційна логістика.
13. Франчайзингова форма підприємництва.
14. Маркетинг інновацій в сфері підприємництва.
Відповідальний секретар конференції (координатор):

Кулик Юлія Михайлівна, асистент кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності Луцького НТУ, тел. для зв’язку: +380992655602.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат
пов’язаних із підготовкою і проведенням конференції, протокольних заходів згідно з
розкладом роботи конференції, виданням програми конференції та пакету роздаткових
інформаційних матеріалів. Організаційний внесок становить:
–
400 грн – очна участь у роботі конференції;
–
100 грн – дистанційна участь у роботі конференції.
Учасникам конференції передбачено видачу сертифіката учасника конференції.
Витрати на проїзд та проживання покриваються за рахунок коштів учасників.

За бажанням учасника можливе бронювання місць у готелях м. Луцька.
Про необхідність бронювання місць у готелі слід обов’язково повідомити в
заявці та координатора телефоном до 1 травня 2019 р.
Вартість проживання у готелі орієнтовно становить 450 – 650 грн.
Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотну дорогу.
Учасники конференції за бажанням мають право подати статті, які будуть
надруковані у науковому фаховому виданні «Економічні науки», або в науковому
журналі «Економічний форум» Луцького НТУ (рекомендований як фахове видання з
економіки). З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитись на сайті
Луцького НТУ в розділі «Наука»/ «Наукові видання» http://lutsk-ntu.com.ua/uk/naukovividannya
Для відшкодування витрат на публікацію статей у науковому фаховому виданні
«Економічні науки» оплата однієї сторінки становить 50,0 грн. (окрема проплата); у
науковому журналі «Економічний форум» вартість складає 70,0 грн. за сторінку
(окрема проплата).
Робоча мова конференції – українська, англійська, німецька, польська.
КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
16 травня 2019 року
17 травня 2019 року
(ауд. 216, корпус №1, вул. Львівська, 75)
(ауд. 206, корпус №3, вул.
930 – реєстрація учасників конференції;
С. Ковалевської, 29)
1000 – відкриття конференції.
1000 – 1300 – продовження секційних
Пленарне засідання (ауд. 216);
засідань;
1300 – 1400 – обідня перерва;
1300 – 1400 – обідня перерва;
1400 – 1600– секційні засідання.
1400 – заключне пленарне засідання.
1600 – екскурсія визначними пам’ятками
Луцька
1900 – 2000 – вечеря
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
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
Маршрут доїзду ДО ЗУПИНКИ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»:
ВІД АВТОВОКЗАЛУ №1 – МАРШРУТНІ ТАКСІ № 170, 202, 234, 335, 441, 479,
ВІД ГІПЕРМАРКЕТУ (ТАМ-ТАМ) – МАРШРУТНІ ТАКСІ № 19, 24, 27А, 32, 103, 107,
ВІД ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ – ТРОЛЕЙБУС № 4, МАРШРУТНІ ТАКСІ № 173, 200, 201

