
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

Х Всеукраїнській науково-практичній конференції пам’яті почесного професора 

ТНТУ імені Івана Пулюя, 

академіка НАН України 

Миколи Григоровича Чумаченка: 

 

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ»  

 

Організатори: 

▪ Міністерство освіти і науки України 

▪ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

(м. Тернопіль, Україна); 

▪ Хмельницьким національним університетом (м. Хмельницький, Україна); 

▪ Державним університетом «Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна); 

▪ Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана 

Боберського (м. Львів, Україна); 

▪ Тернопільським фаховим коледжем харчових технологій і торгівлі 

(м. Тернопіль, Україна); 

▪ Відокремленим структурним підрозділом «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

(м. Тернопіль, Україна); 

▪ ГО «Академія соціального управління» (м. Тернопіль, Україна) 

 

Дата проведення: 18 листопада 2022 року о 10:00 (онлайн). 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

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. 

 

Учасники конференції отримають: 

- електронний збірник конференції (друкований за окремим зверненням); 

- електронний збірник конференції буде розміщено на сайті ТНТУ; 

- можливість публікації доповіді у вигляді наукових статей у фаховому 

електронному виданні: «Соціально-економічні проблеми і держава».  

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Форма проведення конференції: дистанційна 

Посилання на відоконференцію: https://tube5.tntu.edu.ua/b/2r4-ghe-91t-ygn 

https://tube5.tntu.edu.ua/b/2r4-ghe-91t-ygn


Для участі у конференції зареєструйтесь за покликанням: 

https://forms.gle/KWwz9WeEUaHrJioCA 

або 

відправте форму на пошту nauka.mp.tntu@gmail.com 

 

Матеріали чи запитання надіслайте на електронну адресу оргкомітету 

(nauka.mp.tntu@gmail.com) до 15 листопада 2022 року. 

 

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. 
 

 
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». 

 

 

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися у прикріпленому 

інформаційному буклеті. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

 

З повагою, 

організаційний комітет 

 

https://forms.gle/KWwz9WeEUaHrJioCA
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
mailto:nauka.mp.tntu@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1p_r1MlKnmjUtVrDyvvRCMcSoK079NNAL/view?usp=share_link


Контактна інформація 

Адреса оргкомітету 

46000, Тернопіль, вул. Микулинецька, 46 корпус № 7, к.305 

(кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг) 

тел. (0352) 519738 

 

Програмний комітет: 

Шерстюк Рома Петрович - співголова, д.е.н., доцент, завідувач кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя; 

 

Секретаріат оргкомітету: 

Федишин Ірина Богданівна; 

Вовк Ірина Петрівна; 

Галицька Ірина Богданівна. 

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

 

Організаційний комітет Х конкурсу наукових робіт молодих науковців та 

студентів пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України 

М.Г. Чумаченка «Наука та інновації – ключ у майбутнє молоді»: 

 

Стойко Ігор Іванович 

Федишин Ірина Богданівна 

nauka.mp.tntu@gmail.com 
 

 

 

mailto:nauka.mp.tntu@gmail.com
mailto:nauka.mp.tntu@gmail.com

