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До участі у форумі запрошуються 

потенційні абітурієнти та студенти усіх курсів, 
слухачі магістратури, аспіранти. Для участі в 
роботі форуму необхідно до 15 березня 2019 
року надіслати на адресу оргкомітету заявку 
на участь (зразок додається) та наукову або 
творчу роботу за обраним напрямом 
тематичних секцій. 

Робочі мови студентського наукового 
форуму –  українська, англійська, польська. 

Форма проведення форуму: очна та 
дистанційна. 

За підсумками 
студентського наукового форуму буде 
сформовано та надіслано електронний збірник 
матеріалів. 

Участь у форумі – безкоштовна! 
Заявку на участь у роботі студентського 

наукового форуму та наукову або творчу 
роботу необхідно надсилати науковому 
секретарю студентського наукового форуму                     

Бажановій Наталії Володимирівні на 
адресу ел. пошти: kafedra.ef@gmail.com. 

Деталі за телефоном: +380 (96) 442 41 85 
ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ 

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО 
ФОРУМУ: 

 
1. Нова економічна  реальність: місце 
України в сучасній системі координат 
2. Реанімування фінансового сектора 
економіки: чи є шанси на успіх?  
3. Кроки назустріч бізнесу: нові стимулюючі 
економічні інструменти 
4. Інтеграція у цифрову економіку: рівень 
готовності стати розумною територією 
5. Зелена економіка: шанс на порятунок 
прийдешніх поколінь 
6. Сучасна освіта: навчання, що спонукає до 
змін 
7. Сучасні технології: вплив на економіку 
країни. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

   
1. До опублікування приймаються наукові або 
творчі роботи, які не друкувалися раніше. 
2. Обсяг роботи не повинен перевищувати 3-х 
сторінок, включаючи рисунки і таблиці. 
Кількість авторів – не більше двох. 
3. Матеріали слід подавати українською,   
англійською або польською мовами. 
4. Для підготовки наукової або творчої 
роботи слід використовувати редактор MS Word. 
Аркуш формату А4. Поля – 2 см з усіх боків. 
Шрифт Times New Roman, кегель – 12, інтервал 
– 1,5. 
5. Загальна схема побудови роботи: 
– прізвища та імена авторів, академічна група 
(клас), назва навчального закладу або 
організації, місто, країна українською та 

англійською мовами – у правому верхньому кутку; 
  – прізвище та ім’я наукового керівника (вчителя або 
викладача), його посада українською та англійською 
мовами  – у правому верхньому кутку (без 
скорочень); 
– назва наукової або творчої роботи українською та 
англійською мовами – великими літерами, по 
центру.  
6. У самому тексті роботи дозволяється використання 
ілюстративних матеріалів (таблиць, рисунків, фото). 
Усі рисунки слід групувати як єдиний об’єкт. 
7. Перелік використаних джерел (за потреби) 
наводиться в кінці наукової або творчої роботи. 
8. Роботи, що не відповідають темі 
студентського наукового форуму та вимогам або 
представлені не у встановлений термін, не 
прийматимуться до розгляду.   

 
 

ПРОГРАМА РОБОТИ IІ МІЖНАРОДНОГО  
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ 

 
04 квітня 2019 року 

 
11:00-11:30 – Реєстрація учасників  
11:30-12:00 – Офіційне відкриття  
12:00-12:30 – Тренінг «Дизайн мислення»: 
генерування  та реалізація бізнес-ідей за технологією 
Стенфордського університету  
12:30-13:30 – Батл бізнес-ідей:«Досвід VS Завзятість»  
13:30-14:00 – Кава-брейк 
14:00-14:30 – Підведення підсумків. Нагородження 
переможців 
14:30-15:00 – Закриття IІ Міжнародного 
студентського наукового форуму 



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Голова – Рогатинський Р.М.,  проректор з наукової 
роботи ТНТУ ім. І. Пулюя, д.т.н., професор 
Співголова – Ціх Г.В., декан факультету економіки та 
менеджменту ТНТУ ім. І. Пулюя, к.е.н., доцент  
Співголова – Панухник О.В., завідувач кафедри 
економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя, д.е.н., професор 
Члени: 
Бицюра Л.О. – заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради (м. Тернопіль, Україна) 
Василевський В.А. – директор Агенції регіонального 
розвитку в Тернопільській області 
Химич Г.П. − директор Корпорації «Науковий парк 
«Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»» 
Зелінська Анетта – професор факультету управління, 
комп’ютерних наук та фінансів Вроцлавського 
економічного університету, Dr.Hab (м. Вроцлав, Республіка 
Польща) – за згодою 
Клеменс Бриґіда − заступник декана з навчальної 
роботи факультету економіки та менеджменту Університету 
«Опольська Політехніка», Ph.D (м. Ополє, Республіка 
Польща) – за згодою 
Рокіта-Поскарт Діана − асистент кафедри регіональної 
політики Університету «Опольська Політехніка», Ph.D   (м. 
Ополє, Республіка Польща) – за згодою 
Ізабелла Середоха − заступник декана факультету 
адміністрації та соціальних наук, Ельблонзький університет 
гуманітарих та економічних наук (м. Ельблонг, Республіка 
Польща) 
Кумар Прадіп – голова Індо-Європейської освітньої 
фундації, Ph.D (м. Варшава, Республіка Польща) – за 
згодою 
Опалка Анна – керівник відділу з міжнародних зв’язків 
Університету прикладних наук в Нисі, Ph.D (м. Ниса, 
Республіка Польща) – за згодою 
Зека Єкатеріна Даніела - виконавчий директор 
Документаційного центру управління маркетингу в 
промисловості та сільському господарстві, Університет 
Дунареа де Йос м. Галац, PhD (м. Галац, Румунія) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова – Панухник О.В., завідувач кафедри економіки та 
фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя, д.е.н., професор 
Члени: 
Науково-педагогічні працівники та навчально-
допоміжний персонал кафедри економіки та фінансів 
ТНТУ ім. І. Пулюя: 

Артеменко Л.Б., Винник Т.М., Дячун О.Д., Константюк 
Н.І., Крамар І.Ю., Крупка А.Я., Кудлак В.Я.,            
Малинич Г.М.,  Мариненко Н.Ю., Маркович І.Б.  
Левицький В.О.,  Подвірна Т.В., Радинський С.В., 
Тимошик Н.С., Фещин І.М., Химич І.Г. 
 

Науковий секретар 
Бажанова Н.В.− доцент кафедри економіки та фінансів 
ТНТУ  ім. І. Пулюя, к.е.н.  
 

 
ЗАЯВКА 
на участь 

 
 у роботі IІ Міжнародного студентського 

наукового форуму  
 

«КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА 
ОЧИМА МОЛОДІ» 

 
Прізвище, ім’я, по батькові  
______________________________________________
__________________________________________ 
Навчальний заклад  
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________________ 
Науковий керівник: прізвище, ім’я, по батькові, 
вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, 
посада 
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________________ 
Номер та назва секції 
 
Координати для зв’язку: 
Поштова адреса 
______________________________________________
__________________________________________ 
Номер телефону, e-mail 
______________________________________________
__________________________________________ 

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

Тернопільська міська рада  
Агенція регіонального розвитку  

в Тернопільській області 
Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-

інвестиційний кластер Тернопілля»» 
«Страхова компанія «ТАС» 

Вроцлавський економічний університет 
Університет «Опольська Політехніка» 
Університет прикладних наук в Нисі  

Ельблонзький університет гуманітарих та економічних 
наук 

Індо-Європейська освітня фундація 
 (Республіка Польща) 

Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія) 
 
 

ІІ Міжнародний студентський  
науковий форум  

 
 

«КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА 
ОЧИМА МОЛОДІ» 

 

 
 

04 квітня 2019 року 
Тернопіль, Україна  


