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КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ 
� До 30 вересня 2017 р. надіслати на електронну 
пошту оргкомітету файли заявки та матеріалів 
доповіді; 

� До 4 жовтня 2017 р. учаснику надішлють повідом-
лення від програмного комітету про прийняття чи 
відхилення доповіді, умови проживання; 

� До 10 жовтня 2017 р. учасник має перерахувати 
відповідну до форми участі суму оргвнеску на 
рахунок, вказаний у повідомленні, та відскановану 
копію квитанції переслати оргкомітету; 

� До 15 жовтня 2017 р. учаснику надішлють 
орієнтовний план заходів конференції. 

 

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 
В.П. Мельник – д.ф.н., професор, ректор 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Р.В. Михайлишин – к.е.н., доцент, декан 
економічного факультету 
M. Viren  – Professor of  Economics, University of  
Turku  (Finland) 
T. Smal – Col. Professor, Eng., Military University of 
Land Forces, Wroclaw (Poland) 
V. Yemets - Dsc, Full Professor institute of 
information Technology, Lodz University of 
Technology (Poland) 
М.П. Дивак – д.т.н., професор, декан факультету 
комп'ютерних технологій Тернопільського 
національного економічного університету  
В.М. Вовк – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
економічної кібернетики 
Л.С. Гринів – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
економіки України 
О.М. Ковалюк – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
обліку і аудиту 
М.І. Крупка – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
фінансів,  грошового обігу і кредиту 
О.О. Кундицький – д.е.н., проф., завідувач 
кафедри менеджменту 
С.М. Лобозинська  – д.е.н., професор кафедри 
банківського і страхового бізнесу 

Є.Й. Майовець – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
маркетингу 
С.О. Матковський – к.е.н., проф., завідувач 
кафедри статистики 
І.Р. Михасюк – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
економіки підприємства 
П.І. Островерх – к.е.н., проф., завідувач кафедри 
економічної теорії  
С.М. Панчишин – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
завідувач кафедри аналітичної економії і 
міжнародної економіки 
Ю.Ф. Пачковський – д. соціол. наук, проф., 
завідувач кафедри соціології 
В.І. Приймак – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
інформаційних систем у менеджменті 
С.К. Реверчук – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
банківського і страхового бізнесу 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Завідувач кафедри інформаційних систем у 
менеджменті проф. Приймак В.І. (голова), доц. 
Твердохліб І.П. (заступник голови), доц. 
Прийма С.С. (відповідальний секретар), заступник 
декана з наукової роботи  доц. Буняк В.Б., 
заступник декана з навчальної роботи доц. 
Голубник О.Р., доц. Белз О.Г., доц. Жовтанець-
кий М.І., доц. Мельник Б.К., доц. Завада О.П., доц. 
Троханяк С.Р., доц. Штанько В.М., асист. 
Міщук Н.В., асист. Когут М.П., інженер міжка-
федральної лабораторії ЕОМ Мельник Н.Б. 
 

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ 
Завідувач кафедри інформаційних систем у ме-
неджменті проф., д.е.н. Приймак Василь Іванович  
тел. (+38032)-239-40-26  

Заступник декана з наукової роботи, доц., к.е.н 
Буняк Василь Богданович 
тел. (+38032)-239-41-68; факс (+38032)-235-70-81 
Прийма Світлана Степанівна, доцент кафедри 
інформаційних систем у менеджменті, к.е.н,, 
(відповідальний секретар). 
тел. (+38032)-239-40-26 (стаціонарний, кафедра) 
тел.  067-602-74-39 (мобільний) 
 

 
Електронна пошта оргкомітету: 

ua.edu.@lnuprobl_inf  
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

79008, Україна, м. Львів, проспект Свободи, 18, 
к. 100, економічний факультет ЛНУ імені 
Івана Франка, оргкомітет Міжнародної науково-
практичної конференції «Проблеми становлення 
інформаційної економіки в Україні». 

 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
українська, англійська, польська. 

 



ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
� узагальнення досвіду розбудови інформаційної 
економіки; 

� ідентифікація проблем розвитку в Україні 
інформаційної економіки; 

� узагальнення досвіду використання інформа-
ційних ресурсів в економіці, підприємництві, 
управлінні, освіті, науці; 

� аналіз тенденцій розвитку інформаційних 
технологій в умовах економіки знань; 

� аналіз стану математичного моделювання 
процесів інформаційної економіки; 

� оцінка стану підготовки фахівців у галузі 
інформаційної аналітики в Україні. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Теорія і практика розбудови інформа-
ційних економік. 
Секція 2. Інформаційно-аналітичні технології в 
управлінні соціально-економічними процесами. 
Секція 3. Методи, моделі і технології менеджмен-
ту знань. 
Секція 4. Теорія і практика управління інформа-
ційними ресурсами організацій. 
Секція 5. Людський капітал в умовах інформа-
ційної економіки. 
Секція 6. Теорія і практика інформаційної безпеки 
в Україні. 

 
Форми участі у конференції 

• Очна – виступ з доповіддю на конференції, 
публікація тез доповідей;  

• Заочна – публікація тез доповідей.  
• Студенти – тільки у співавторстві з науковими 
керівниками. 

 

ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 
Бажаючим прийняти участь у роботі 

конференції потрібно підготувати у форматі MS 
Word (.doc або .docx) файл заявки, назвати його 
прізвище_заявка (наприклад, ЗавадаОП_заявка 
або ZavadaOP_zajavka) та переслати на 
електронну пошту оргкомітету конференції. Файл 
заявки включає таблиці: 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

“Проблеми становлення інформаційної 
економіки в Україні” 

(19-21 жовтня 2017 р., м. Львів, Україна) 

Назва статті  
Автор(и)  
Секція конференції  
Очна/заочна участь  
Потреба у мультимедійних засобах   
Потреба додаткового примірника 
матеріалів конференції 

 

Інформація про кожного з авторів 
Прізвище (Last Name)  
Ім’я (First Name)  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Організація (Organization Name)  
Посада  
Країна, місто  
Поштова адреса (для пересилання 
примірника матеріалів конференції) 

 

Контактний телефон (мобільний)  
E-mail  

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 
Матеріали доповіді учасники конференції переси-

лають оргкомітету електронною поштою у форматі 
MS Word, файл назвати прізвище_тези (наприклад, 
ЗавадаОП_тези або ZavadaOP_tezy). Матеріали 
доповіді мають відповідати таким вимогам: 
� обсяг тексту – 2-4 повні сторінки формату А5 

(14,8см x 21см) разом з рисунками та літературою; 
� структурно матеріали мають містити назву 
доповіді, відомості про авторів, стислу анотацію 
англійською мовою, ключові слова українською, 
основний текст (рекомендується структурувати), 
список використаної літератури (до 5-ти джерел); 

� від авторів вимагається дотримання правил 
оформлення тез, наведених у шаблоні (див. файл 
IS_konfer_template.doc); 

� матеріали доповіді друкуються у авторській ре-
дакції. Автор несе відповідальність за коректність 
посилань, достовірність використаних статистич-
них даних, сформульованих висновків. 

За результатами конференції плануємо видати 
науковий журнал «ФОРМУВАННЯ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ»  
(наукове фахове видання) – грудень 2017 р. 
Учасникам конференції пропонується опублі-

кувати за матеріалами доповідей повноцінні статті 
обсягом 8-12 сторінок формату А4.  
Вимоги до оформлення статті за адресою 

http://econom.lnu.edu.ua/Form_Rynk_Econ/. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
Оргвнески конференції передбачають: 

• вартість одного примірника друкованих 
матеріалів конференції; 

• доставку поштою примірника праць 
конференції (для учасників, які не зможуть 
прийняти участь у конференції особисто); 

• організаційні витрати. 
 

Оргвнески для одної доповіді становлять: 
• для учасників з України, очна участь – 

180 грн.; 
• для учасників з України, заочна участь – 

130 грн.; 
• для працівників ЛНУ імені Івана Франка, 
очна участь – 100 грн.; 

• для закордонних учасників – 20 дол. США. 
 

На одну доповідь видають один примірник праць 
конференції. Додаткові примірники можна замовляти 
окремо і оплачувати додатково (орієнтовно 60 грн.).  
Програма та збірник матеріалів конференції 

будуть вручені учасникам під час реєстрації або 
доставлені поштою на вказані поштові адреси. 
Реквізити для перерахунку оргвнеску будуть 

надані оргкомітетом учасникам після прийняття 
доповіді програмним комітетом конференції. 

 
Поселення учасників 

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок 
учасників конференції. Додаткова інформація 
щодо проживання надаватиметься за вказаними у 
заявках електронними адресами.  




