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До участі у конференції запрошуються науковці,   

аспіранти, слухачі магістратури, представники органів 
державної влади та місцевого самоврядування,           
банківських та фінансових установ, підприємств і       
підприємницьких структур та інших організацій. Для 
участі в роботі конференції необхідно до 20 березня   
2019 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на 
участь (зразок додається), тези доповіді та сплатити  
організаційний внесок. 

Робочі мови конференції – українська, польська,   
англійська. 

Форма проведення конференції: заочна 
За підсумками конференції буде видано електронний  

збірник матеріалів. Матеріали конференції буде 
розміщено в інституційному репозитарії ТНТУ ім. І. 
Пулюя ELARTU. 

Вартість участі у конференції становить 100 грн.; 
для студентів, магістрів, аспірантів – 50 грн.; для 
закордонних учасників – 10 €. 

 Реквізити для оплати будуть надіслані після       
отримання тез доповідей та заявки на участь у роботі 
конференції.  

Заявки на участь у роботі конференції та тези  
доповідей необхідно надсилати науковому секретарю 

конференції Маркович Ірині Богданівні на адресу               
ел. пошти: kafedra.ef@gmail.com  

Для завершення реєстрації необхідно заповнити 
форму за посиланням (українською або англійською 
мовою): 

https://goo.gl/forms/kdjJKr4c8HxrXquW2 
 

Деталі за телефонами: +38 067 897 1000 
                                      +38 050 668 9327 

 
 

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, 
мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей  та 
економічних реалій 21 століття       
2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, 
освіти в умовах цифровізації суспільства 
3. Роль та потенціал вітчизняного підприємництва 
у розвитку економічно стійкої держави 
4. Сучасний розвиток фінансового ринку 
України: можливості, виклики, загрози              
5. Інновації у глобальній біржовій сфері 
та банківській діяльності  
6. Страховий ринок України  – каталізатор чи 
стримувач прогресивних змін у вітчизняній 
економічній системі? 
7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та 
сучасні підходи до її ведення 
8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне 
управління, розумні території, розумний бізнес 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
   

1. До опублікування прийматимуться тези, які не 
друкувалися раніше. 
2. Обсяг тез 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 тез використовується 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 тез: 

- УДК у лівому верхньому кутку; 
- прізвища та імена авторів, посада, назва організації, 

місто, країна українською (або польською) та 
англійською мовами  – у правому верхньому кутку 
(без скорочень); 

- прізвище та ім’я наукового керівника (для студентів, 
магістрів, аспірантів), посада, назва організації, 
місто, країна українською (або польською)  та 
англійською мовами  – у правому верхньому кутку 
(без скорочень); 

- назва тез українською (або польською) та англійською 
мовами – великими літерами, по центру. 

6. Використання ілюстративних матеріалів повинно бути 
мінімальним. Усі рисунки групуються як єдиний об’єкт. 
7. Перелік використаних джерел  наводиться у кінці тез. 
8. Роботи, що не відповідають темі конференції та 
вимогам або не представлені у встановлений термін, не 
будуть прийняті до розгляду. 

 
ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ У ФАХОВОМУ 

НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ГАЛИЦЬКИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК» 

Учасники конференції мають можливість опублікувати 
свої статті за результатами доповіді у фаховому виданні 
«Галицький економічний вісник» – науковому журналі в 
галузі економічних наук. 

Основні вимоги до матеріалів, що подаються до 
опублікування у науковому журналі доступні за 
посиланням: 
http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/publication/gev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 
Опалка Анна – керівник відділу з міжнародних зв’язків Університету 
прикладних наук в Нисі, PhD (м. Ниса, Республіка Польща) – за згодою 
Вілімовська Зоф`я – директор інституту фінансів Університету 
прикладних наук в Нисі, , Dr.Hab.  (м. Ниса, Республіка Польща) – за 
згодою 
Рокіта-Поскарт Діана − асистент кафедри регіональної політики 
Університету «Опольська Політехніка», Ph.D   (м. Ополє, Республіка 
Польща) – за згодою 
Середоха  Ізабелла − заступник декана факультету адміністрації та 
соціальних наук, Ельблонзький університет гуманітарних та 
економічних наук (м. Ельблонг, Республіка Польща) – за згодою 
Кумар Прадіп – голова Індо-Європейської освітньої фундації, PhD (м. 
Варшава, 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) – за згодою 
 

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

 
 

Науковий секретар 
 

Маркович І.Б. − доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ         
ім. І. Пулюя, к.е.н., доцент  
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конференції  

 
«ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ 

ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У 

ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ 
ТА ЛОКАЛЬНОМУ ВИМІРАХ» 

 
Прізвище, ім’я, по батькові  
______________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання 
______________________________________________ 
Місце роботи (навчання)  
______________________________________________
______________________________________________ 
Посада 
_____________________________________________ 
Науковий керівник (для студентів, магістрів, 
аспірантів): прізвище, ім’я, по батькові, вчений 
ступінь, вчене звання, місце роботи, посада 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 
Номер та назва секції 
______________________________________________ 
 
Номер телефону, e-mail 
______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

Тернопільська міська рада 
Агенція регіонального розвитку  

в Тернопільській області 
Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-
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«Страхова компанія «ТАС» 
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Університет «Опольська Політехніка» 
Університет прикладних наук в Нисі  

Ельблонзький університет гуманітарних  
та економічних наук 

Індо-Європейська освітня фундація 
 (Республіка Польща) 

Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія) 
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Тернопіль, Україна  


