
 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

Прізвище______________________________ 

Ім'я___________________________________ 

По батькові____________________________ 

Вчене звання___________________________ 

Вчена ступінь__________________________ 

Організація____________________________ 

Посада________________________________ 

Адреса для листування__________________ 

______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

Факс__________________________________ 

E-mail:________________________________ 

Планується: 

 виступити з пленарною доповіддю  □ 

 виступити із секційною доповіддю  □ 

 прийняти участь у конференції        □ 

Інформація про доповідь (автори і назва) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Шифр секції__________________________ 

Реєстраційну форму, один примірник 

підписаний авторами тез чи доповідей та їх 

електронну версію необхідно подати в 

оргкомітет до 20 березня 2019 року. 

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

 

Додаткову інформацію можна взнати за 

адресою: 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя, 

46000, Тернопіль, вул. Микулинецька, 

корпус № 7, к.305 

тел. (0352) 519738 

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

 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

 Для участі в конференції необхідно 

направити в оргкомітет: 

 ■ реєстраційну форму; 

 ■ тези доповідей. 

 

 

 

 При реєстрації учасники отримують 

рекомендації конференції. 

 

 

 

Проживання, транспортні та відрядні 

витрати за рахунок власних коштів учасників 

конференції. 

 
 

Тернопільщина вітає Вас  

і бажає всім успішної роботи 

Міністерство освіти і науки України 
Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя 
Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка 

Академія соціального управління 
Кафедра управління інноваційною 

діяльністю та сферою послуг 
Кафедра менеджменту та адміністрування 

  
 

VІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція пам’яті 

почесного професора ТНТУ імені 
Івана Пулюя, академіка НАН 

України М.Г.Чумаченка:  

 

«Інновації: аспекти 

управління, виробництва, 

сфери обслуговування» 
                             

 
 

 

28 березня 2019 року 

ТЕРНОПІЛЬ



 

 

 

«Інновації – запорука прогресивного 

розвитку держави та достатку її народу» 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Кафедра управління інноваційною 

діяльністю та сферою послуг 

Кафедра менеджменту та адміністрування 

 Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя запрошує 

Вас взяти участь у VІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції пам’яті 

почесного професора ТНТУ імені Івана 

Пулюя, академіка НАН України 

М.Г.Чумаченка: «Інновації: аспекти 

управління, виробництва, сфери 

обслуговування» 
 

 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами роботи планується видати 

збірник доповідей і тез конференції. 

Рекомендовані організаційним комітетом 

доповіді у вигляді наукових статей будуть 

опубліковані у фаховому електронному 

виданні: «Соціально-економічні проблеми і 

держава». Пріоритет надається статтям 

англійською мовою. 

 
Вимоги до статей для публікації у фаховому 

електронному науковому виданні «Соціально-

економічні проблеми і держава» розміщені на сайті 

http://sepd.tntu.edu.ua/ у розділі «Конференції». 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова оргкомітету 

Рогатинський Р.М. – співголова організаційного 

комітету, д.т.н., професор, проректор з наукової 

роботи ТНТУ імені Івана Пулюя, 

Ціх Г.В. – співголова організаційного комітету, 

к.е.н., декан факультету економіки та менеджменту. 

Андрушків Б. М. – співголова організаційного 

комітету, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

управління інноваційною діяльністю та сферою 

послуг. 

Члени оргкомітету: 

Бицюра Л.О. – заступник міського голови 

Тернополя з питань діяльності виконавчих органів 

ради, 

Мних О.Б. – д.е.н., професор кафедри маркетингу і 

логістики інституту ІНЕМ Національного 

університету «Львівська політехніка», 

Стадник В.В. – д.е.н., професор кафедри 

менеджменту Хмельницького національного 

університету,  

Ясінецька І.А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри 

геодезії та землеустрою Подільського державного 
аграрно-технічного університету, 

Мокей Л.І. – голова Тернопільської обласної 

організації профспілки працівників освіти, 

Химич Г.П. – директор Наукового парку 

«Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», 

Шерстюк Р.П. – д.е.н., доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг, 

Кирич Н.Б. – д.е.н., професор, зав кафедри 

менеджменту та адміністрування, 

Дудкін П.Д. – к.е.н, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг,  
Мельник Л.М – д.е.н, доцент управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг, 

Малюта Л.Я  – д.е.н, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг, 

Нагорняк Г.С. – к.т.н, доцент управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг, 

Стойко І.І., – к.т.н, доцент кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг 
 

 
 

СЕКРЕТАРІАТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ: 

Федишин І.Б. – к.е.н, ст.викладач кафедри 

управління інноваційною діяльністю та сферою 

послуг, 
Островська Г.Й. – к.е.н, доцент кафедри 

управління інноваційною діяльністю та сферою 

послуг. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold) 

Прізвище та ініціали автора (співавторів) 

(Times New Roman, 12 pt., bold) 

Організація (Times New Roman, 12 pt), 

(пропуск рядка 10 pt.) 

НАЗВА ТЕЗИ (Times New Roman, 12 pt., 

bold) (пропуск рядка 10 pt.) 

Прізвище та ініціали автора (співавторів) 

англійською мовою (Times New Roman, 12 

pt, bold) 

НАЗВА ТЕЗИ англійською мовою 

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

рядка 10 pt.) 

Текст тез 

(пропуск рядка 10 pt.) 

Список використаних джерел: (Times New 

Roman, 12 pt, bold) 

Тези доповідей обсягом 1-2 повних 

сторінки друкуються на листках білого 

паперу формату А4 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. 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/

