
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
 

ПІП (українською мовою) ____________________________ 

ПІП (англійською мовою) ____________________________ 

По-батькові ________________________________________ 

Наукова ступінь ____________________________________ 

Вчене звання_______________________________________ 

Організація ________________________________________ 

Посада (або студент) ________________________________ 

Адреса для листування ______________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон __________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 
 

Планова форма участі: 

➢ заочна, з публікацією тез                                            □ 

➢ планую виступити з доповіддю на пленарному 

засіданні;                                                                      □ 

➢ планую виступити з доповіддю на секційному 

засіданні.                                                                      □ 

 

Інформація про доповідь (назва українською та 

англійською мовами): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Шифр секції___________________________________ 

 

Реєстраційну форму, один примірник підписаний 

авторами тез чи доповідей та їх електронну версію 

необхідно подати в оргкомітет до 15 листопада 2022 року.  

Надсилати на  

e-mail: nauka.mp.tntu@gmail.com 

або заповнити електронну форму: 

https://forms.gle/KWwz9WeEUaHrJioCA 

 

Адреса оргкомітету: 

Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя, 

46000, Тернопіль, вул. Микулинецька, 46  

корпус № 7, к.305 

тел. (0352) 519738 

e-mail: nauka.mp.tntu@gmail.com 

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ 
 

До початку конференції з 1 по 15 листопада 
2022 року на базі кафедри управління 
інноваційною діяльністю та сферою послуг, 
експериментальної науково-дослідної лабораторії  
ЕЛІТА, у співпраці з Академією соціального 
управління і Фондом неординарних ідей і 
проектів проводиться відкритий конкурс 
наукових робіт молодих учених, аспірантів, 
студентів, талановитої молоді з напрямку «Наука 
та інновації – ключ у майбутнє молоді», 
присвячений пам’яті почесного професора 
Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя, академіка 
НАН України Миколи Григоровича Чумаченка. 

На конкурс представляються наукові статті, 
бізнес-плани, проекти, тези тощо. Підведення 
підсумків конкурсу проводиться під час 
конференції. 

Роботи надсилати на e-mail: 
nauka.mp.tntu@gmail.com 
з поміткою «на конкурс». 

 
Тернопільщина вітає Вас 

і бажає всім успішної роботи 

 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя 

Хмельницький національний університет 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Львівський державним університет фізичної культури імені 
Івана Боберського 

Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і 

торгівлі 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» 

Академія соціального управління 

 

Х Всеукраїнська науково-практична 

конференція пам’яті почесного професора 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя, 

академіка НАН України 

Миколи Григоровича Чумаченка: 
 

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ» 
 

 

 
 

18 листопада 2022 року 

ТЕРНОПІЛЬ 
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«Інновації – запорука прогресивного розвитку 

держави та достатку її народу» 
 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Кафедра управління інноваційною діяльністю 
та сферою послуг Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя 
запрошує Вас взяти участь у Х Всеукраїнській 
науково-практичній конференції пам’яті 
почесного професора Тернопільського 
національного технічного університету імені 
Івана Пулюя імені Івана Пулюя, академіка НАН 
України М.Г. Чумаченка: «Соціальна 
відповідальність як основа інноваційного 
розвитку бізнесу» 

 

Наукові секції 
1. Бізнес-аналітика. Пріоритети розвитку 

підприємництва. 
2. Соціальна відповідальність бізнесу у 

воєнний і післявоєнний періоди. 
3. Проблеми відновлення і оновлення 

індустрії гостинності. 
4. Сучасні тенденції розвитку теорії та 

практики менеджменту. 
 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
За результатами роботи планується видати 

електронний збірник доповідей і тез конференції.  
Рекомендовані організаційним комітетом 

доповіді у вигляді наукових статей будуть 
опубліковані у електронному науковому 
фаховому виданні: «Соціально-економічні 
проблеми і держава». Пріоритет надається 
статтям англійською мовою. 

 

Вимоги до статей для публікації у електронному 
науковому фаховому виданні «Соціально-економічні 
проблеми і держава» розміщені на сайті 
http://sepd.tntu.edu.ua/. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Марущак Павло Орестович – співголова, д.т.н., професор, 
проректор з наукової роботи Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль); 
Шерстюк Рома Петрович - співголова, д.е.н., доцент, завідувач 
кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 
Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя (м. Тернопіль); 
Андрушків Богдан Миколайович – співголова, д.е.н., професор,, 
професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою 
послуг Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя, президент Академії соціального управління 
(м. Тернопіль); 
Ціх Галина Володимирівна – к.е.н., доцент, декан факультету 
економіки та менеджменту Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя (Україна) 
(м. Тернопіль); 
Тарасюк Галина Миколаївна – д.е.н., професор, декан факультет 
бізнесу та сфери обслуговування, Державного університету 
«Житомирська політехніка» (м. Житомир); 
Стадник Валентина Василівна – д.е.н., професор, професор 
кафедри менеджменту та адміністрування (м. Хмельницький); 
Паска Марія Зіновіївна - д.вет.н., професор, завідувач кафедри 
готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного 
університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів); 
Калушка Володимир Павлович – к.т.н, доцент, директор 
Відокремленого структурного підрозділу “Тернопільський 
фаховий коледж Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя”; 
Крукевич Людмила Ярославівна – к.пед.н, директор 
Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі 
(м. Тернопіль). 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Владимир Ольга Михайлівна – к.е.н, доцент, доцент кафедри 
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг; 
Дудкін Павло Дмитрович – к.е.н, доцент, доцент кафедри 
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг; 
Малюта Людмила Ярославівна – д.е.н, професор, заступник 
завідувача кафедри управління інноваційною діяльністю та 
сферою послуг; 
Мельник Лілія Миколаївна – д.е.н, доцент, професор кафедри 
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг; 
Островська Галина Йосипівна – к.е.н, доцент, доцент кафедри 
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг; 
Паляниця Віктор Анатолійович – к.е.н, доцент, доцент кафедри 
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг; 
Стойко Ігор Іванович – к.т.н, доцент, доцент кафедри управління 
інноваційною діяльністю та сферою послуг. 
 

Секретаріат організаційного комітету: 
Федишин Ірина Богданівна – к.е.н, доцент, доцент кафедри 
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг; 
Вовк Ірина Петрівна – к.е.н, доцент, доцент кафедри управління 
інноваційною діяльністю та сферою послуг; 
Галицька Ірина Богданівна – асистент кафедри управління 
інноваційною діяльністю та сферою послуг. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

УДК 
(Times New Roman, 12 pt., bold) зліва 

 

Прізвище та ініціали автора (співавторів) українською 
мовою) 

(Times New Roman, 12 pt., bold) зліва 
 

Організація 
(Times New Roman, 12 pt), (пропуск рядка 10 pt.) зліва 

 

НАЗВА ТЕЗИ (українською мовою) 
(Times New Roman, 12 pt., bold) (пропуск рядка 10 pt.) 

посередині 
 

Прізвище та ініціали автора (співавторів) 
англійською мовою 

(Times New Roman, 12 pt, bold) зліва 
 

НАЗВА ТЕЗИ (англійською мовою) 
посередині (Times New Roman, 12 pt., bold), (пропуск рядка 

10 pt.) посередині 
 

Текст тез 
(пропуск рядка 10 pt.) 

 

Список використаних джерел: 
(Times New Roman, 12 pt, bold) зліва 

 

Тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки з полями 
25 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір - 
12 pt., інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см. 

Рисунки та ілюстрації оформляти на комп’ютері у 
форматах *.jpeg, *.tiff, *.bmp. 

 

Розмір організаційного внеску для учасників 
конференції – 100 грн. 

 

Реквізити для оплати: 
Оплата онлайн банківською карткою: 

1. Перейдіть за посиланням Оплата онлайн. 
2. Оберіть пункт «Плата за участь в науковій конференції». 
3. Внесіть дані у форму — ПІБ, телефон, назву конференції (виберіть із 

випадаючого списку SRBD-2022). 
4. Внесіть дані картки та здійсніть оплату. 

 
Банківським переказом: 

1. Роздрукуйте реквізити для зарахування коштів в гривні; 
2. Здійсніть оплату у будь якій банківській установі України. 

 

 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/
https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22:%22e038ec2a-b0ff-4455-8e50-9d9268026fc6%22%7D
https://drive.google.com/file/d/1VenabD1-LwSboFMVLPF6PO0A8RNPuEIk/view?usp=share_link

