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До участі у форумі запрошуються студенти
коледжів  та  школярі.  Для  участі  в  роботі
форуму  необхідно  до  26 березня  2021
року зареєструватися  за  посиланням:  https://
forms.gle/AiEX863geoYo1B2E8 та надіслати на
електронну  адресу  оргкомітету  наукову  або
творчу  роботу  за  обраним  напрямом темати-
чних секцій.

Робочі мови студентського наукового фору-
му –  українська, англійська, польська.

Форма проведення: дистанційна (онлайн)
Студентські наукові або творчі роботи буде

опубліковано в електронному збірнику матері-
алів.

Участь у форумі – безкоштовна!
Електронна адреса оргкомітету:
kafedra.ef@gmail.com (у  темі  листа

необхідно вказати: Студфорум 2021).
Деталі за телефоном: +38 098 0225713.

ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ФОРУМУ:

1. Нова  економічна   реальність  в  період
пандемії.
2. Фінансовий сектор  економіки:  шанси  на
успіх. 
3. Кроки назустріч бізнесу: інструменти сти-
мулювання розвитку економіки.
4. Цифрова економіка.
5. Зелена економіка.
6. Сучасна освіта: навчання, що спонукає до
змін.
7. Сучасні  технології:  вплив  на  економіку
країни.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ
АБО ТВОРЧОЇ РОБОТИ

  
1. До  опублікування  будуть  прийняті
наукові або творчі роботи, які не друкували-
ся раніше.
2. Обсяг роботи не повинен перевищувати
3-х сторінок, включаючи рисунки і таблиці.
Кількість авторів – один.
3. Матеріали  слід  подавати  українською,
англійською або польською мовами.
4. Для  підготовки  роботи  використовує-
ться 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:

- прізвище та ім’я автора, група (клас), на-
зва  навчального  закладу,  місто,  країна
українською  (або  польською)  та
англійською мовами  – у правому верх-
ньому кутку (без скорочень);

- прізвище  та  ім’я  наукового  керівника
(вчителя  або  викладача),  його  місце
роботи  та  посада,  місто,  країна  украї-

нською  (або  польською)   та  англійською
мовами  – у правому верхньому кутку (без
скорочень);

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

6. Використання  ілюстративних  матеріалів
повинно бути мінімальним. Усі рисунки групую-
ться як єдиний об’єкт.
7. Перелік використаних джерел  (за потреби)
наводиться у кінці роботи.
8. Роботи, що не відповідають темі студентсько-
го наукового форуму та вимогам щодо оформле-
ння або представлені не у встановлений термін,
не будуть прийняті до розгляду.

ПРОГРАМА РОБОТИ IІІ МІЖНАРОДНОГО 
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ

02 квітня 2021 року
10:45-11:00 реєстрація учасників
11:00-11:10 офіційне відкриття Форуму
11:10-11:40 «Ми і світ»: діалог із зарубіжни-

ми партнерами
11:40-12:00 «Ти і  світ»:  досвід  навчання  на-

ших студентів у закордонних уні-
верситетах 

12:00-12:20 «Ти і Твоя кар’єра»: історії успіху
наших випускників

12:20-12:30 оголошення переможців 
конкурсу на кращу наукову 
роботу  та  онлайн-інтерактиву,
закриття форуму

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова  –  Марущак П.О.,   проректор  з  наукової
роботи ТНТУ ім. І. Пулюя, д.т.н., професор

mailto:kafedra.ef@gmail.com


Співголова  –  Ціх  Г.В., декан  факультету
економіки  та  менеджменту  ТНТУ  ім.  І.  Пулюя,
к.е.н., доцент 
Співголова –  Панухник  О.В., завідувачка
кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя,
д.е.н., професор
Члени:
Дейнека  Ю.П.  – начальник  управління  стратегі-
чного розвитку міста Тернопільської міської ради
(м. Тернопіль, Україна)  
Демкура  Т.В. ‒ віце-президент  міжнародної
торгової палати ІСС Ukraine з питань регіонально-
го співробітництва (м. Тернопіль, Україна) 
Василевський  В.А. –  директор  Агенції  ре-
гіонального розвитку в Тернопільській області (м.
Тернопіль, Україна)
Колос  О.С. ‒ директорка ТОВ  «Торговий  дім
«Інтеграл» (м. Тернопіль, Україна)
Тимошик М.М.  ‒ директор  ТОВ «Маркетингові
технології ПБС»     (м. Тернопіль, Україна)
Химич  Г.П. −  директор  Корпорації  «Науковий
парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопі-
лля»» (м. Тернопіль, Україна)
Яцишин Н.З. ‒ директорка АТ СК «ТАС» (м. Те-
рнопіль, Україна) 
Зелінська Анетта – професор  кафедри логістики,
факультет управління Вроцлавського економічно-
го  університету,  Dr.Hab (м.  Вроцлав,  Республіка
Польща) – за згодою 
Клеменс  Бриґіда −  доцент  кафедри  регіональої
політики та ринку праці, голова педагогічної ради
з  економіки  Університету  «Опольська  Політехні-
ка»,  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 −  доцент  кафедри  ре-
гіональної політики та ринку праці Університету
«Опольська  Політехніка», Ph.D   (м.  Ополє,
Республіка Польща) – за згодою
Кумар  Прадіп  –  президент  Індо-Європейської
освітньої фундації, PhD (м. Варшава, Республіка
Польща) – за згодою
Зека Єкатеріна Даніела - виконавчий директор
Документаційного  центру  управління  маркети-
нгу 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  на-
вчально-допоміжний  персонал  кафедри
економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя:
Артеменко Л.Б., Винник Т.М., Дячун О.Д., Кон-
стантюк Н.І., Костюк Н.С., Крамар І.Ю., Крупка
А.Я., Мариненко Н.Ю., Маркович І.Б., Нагорняк
І.С., Левицький В.О., Подвірна Т.В., Радинський
С.В., Химич І.Г. 

Науковий секретар

Тимошик Н.С. −  доцент кафедри економіки та
фінансів ТНТУ  ім. І. Пулюя, к.е.н., доцент 

Тернопільський національний технічний уні-
верситет 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 
Індо-Європейська освітня фундація

 (Республіка Польща)

Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)
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