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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова програмного комітету:
Мельник Володимир Петрович
д.ф.н., професор, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

Члени програмного комітету:
Михайлишин Ростислав Васильович
к.е.н., доцент, декан економічного факультету
Скорупка Даріуш
д.е.н., професор, декан факультету управління Вроцлавської вищої офіцерської школи
сухопутних військ Польщі (Республіка Польща)
Холод Назар Миронович – д.е.н., професор (США)
Возняк Міхал Габріел
д.е.н., професор, завідувач кафедри мікроекономіки Жешувського університету
(Республіка Польща)
Вовк Володимир Михайлович
д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
Гринів Лідія Святославівна
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки України
Карась Анатолій Феодосійович
д.ф.н., професор, завідувач кафедри філософії
Кобилецький Микола Мар’янович
д.ю.н., проф., завідувач кафедри адміністративного та фінансового права
Ковалюк Олексій Миколайович
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту
Крупка Михайло Іванович
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредитів
Матковський Семен Олексійович
к.е.н., професор, завідувач кафедри статистики
Майовець Євген Йосипович
д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу
Михасюк Іван Романович
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств
Островерх Петро Іванович
к.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії
Панчишин Степан Михайлович
д.е.н., професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки
Пачковський Юрій Франкович
д. соціол. н., професор, професор кафедри економіки підприємства
Приймак Василь Іванович
д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті
Реверчук Сергій Корнілович
д.е.н., проф., завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу
Цегелик Григорій Григорович
д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання соціальноекономічних процесів
Яцура Володимир Володимирович
к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Приймак Василь Іванович (голова оргкомітету)
д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті
Буняк Василь Богданович (заступник голови оргкомітету)
к.е.н., доцент, заступник декана з наукової роботи
Твердохліб Іван Петрович (заступник голови оргкомітету)
к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Прийма Світлана Степанівна (відповідальний секретар)
к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Белз Олександра Григорівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Голубник Ольга Романівна
к.е.н., доцент, кафедри інформаційних систем у менеджменті
Жовтанецький Мстислав Іванович
к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, директор
Самбірської філії економічного факультету
Завада Олександр Петрович
к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Мельник Богдан Кирилович
к. т. н., доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Твердохліб Іван Петрович
к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Троханяк Степан Романович
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Штанько Віктор Михайлович
к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Когут Марія Петрівна
асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Коркуна Олег Петрович
асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Міщук Наталія Володимирівна
асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті
Гой Надія Іванівна
старший лаборант кафедри інформаційних систем у менеджменті
Мельник Наталія Богданівна
інженер першої категорії міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного
факультету
Поліковська Любов Олександрівна
інженер першої категорії кафедри інформаційних систем у менеджменті
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Пленарні доповіді – до 20 хвилин
Коментарі і запитання до пленарних доповідей – до 10 хвилин
Секційні доповіді – до 10 хвилин
Коментарі і запитання до секційних доповідей – до 5 хвилин
15 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ
9:00 – 10:00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (економічний факультет, 1-й поверх, а. 115)

10:00 – 11:45 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (а. 115)
11:45 – 12:15 ПЕРЕРВА НА КАВУ
12:15 – 13:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (а. 115)
13:30 – 14:30 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
15:00 – 17-30 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (аудиторії економічного факультету)
17:30 – 18:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ

16 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ
9:30 – 10:00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (економічний факультет, 1-й поверх, а. 115)
10:00 – 11:45 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (а. 115)
11:45 – 12:15 ПЕРЕРВА НА КАВУ
12:15 – 13:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (а. 115)
13:30 – 14:30 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
15:00 – 17-30 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (аудиторії економічного факультету)
17:30 – 18:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ
18:00

ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА

17 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ
10:00 – 11:30 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ,
ПРИЙНЯТТЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ДИСКУСІЯ (а. 115)
11:30 – 12:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ
12:30

ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

5

15 жовтня 2015 року
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Привітання учасникам конференції від адміністрації
Львівського національного університету імені Івана Франка
2. Оголошення оргкомітету конференції
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:
1. Пачковський Юрій Франкович, професор кафедри економіки підприємств
ЛНУ імені Івана Франка, д. соціол. н., професор,
«Мобільна комерція як новий тренд інформаційної економіки»
2. Скорупка Даріуш, декан факультету управління Вроцлавської вищої
офіцерської школи сухопутних військ Польщі (Республіка Польща), д.е.н.,
професор, Приймак Василь Іванович, завідувач кафедри інформаційних
систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор
«Новітні підходи до моделювання ринків праці в умовах інформаційної
економіки»
3. Грабинська Ірина Володимирівна, професор кафедри аналітичної економії та
міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., професор
«Проблеми дослідження економічних циклів в інформаційній економіці»
4. Garry G.Sotnik, masters in Economics, Ph.D. student in Systems Science Portland
State University (USA, Portland)
«Theoretical and Methodological Foundations of the Social Human Extension
(SHE) for LANDIS-II»
5. Касян Сергій Якович, заступник декана економічного факультету з
навчальної роботи та міжнародного співробітництва Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ), к.е.н.,
доцент
«Прогнозування маркетингової взаємодії економічних агентів на основі
аналізу логістичних й інформаційних потоків»
6. Підхомний Олег Михайлович, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і
кредиту, к.е.н., доцент
«Проблеми моделювання чинників безпеки в умовах фінансової
нестабільності»
7. Ткач Ігор Іванович, старший науковий співробітник кафедри міжнародної
інформації Тернопільського національного економічного університету (м.
Тернопіль), к.е.н., доцент
«Економічна інформологія як методологічне підґрунтя інформаційної
економіки»
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ:
СЕКЦІЯ 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ЕКОНОМІК
СЕКЦІЯ 5. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Координатори: Холод Назар Миронович, д.е.н., професор (США),
Приймак Василь Іванович, д.е.н., професор (м. Львів),
Голубник Ольга Романівна, к.е.н., доцент (м. Львів)
1. Панчишин Степан Михайлович, завідувач кафедри аналітичної економії та
міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор, Приймак
Зор’яна Василівна, аспірант кафедри аналітичної економії та міжнародної
економіки ЛНУ імені Івана Франка
«Удосконалення інституційного середовища як головний напрям
поліпшення функціонального розподілу доходів в Україні»
2. Марець Оксана Романівна, доцент кафедри статистики ЛНУ імені Івана
Франка, к.е.н., доцент, Вільчинська Оксана Миколаївна, доцент кафедри
статистики ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Візуалізація даних як важлива складова інформаційної економіки»
3. Степура Тетяна Михайлівна, завідувач кафедри економіки та
підприємництва Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет», к.е.н.,
доцент
«Синергетичний підхід до дослідження якості людського потенціалу»
4. Осідач Оксана Павлівна, доцент кафедри економіки підприємства ЛНУ імені
Івана Франка, к.е.н., доцент
«Сучасні інструменти управління нематеріальним капіталом
підприємства»
5. Моряк Тетяна Петрівна, доцент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана
Франка, к.е.н., доцент, Буняк Василь Богданович, доцент кафедри
аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка,
к.е.н., доцент
«Вплив системи оподаткування дивідендів на економічну стратегію
господарюючих суб’єктів»
6. Жук Оксана Петрівна, доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана
Франка, к.е.н., доцент
«Основні тенденції та проблеми реалізації людського потенціалу на ринку
праці України»
7. Паславська Ірина Мирославівна, доцент кафедри економічної кібернетики
ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Прокоп’як Оксана Романівна,
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магістрант економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
«Сучасний стан рекламного ринку в Україні»
8. Пантюх Мар’яна Володимирівна, студент економічного факультету ЛНУ
імені Івана Франка, Замасло Ольга Теодорівна, доцент кафедри фінансів,
грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Напрями детінізації бізнесу в Україні у контексті економічних реформ»
9. Юрченко Олександра Богданівна, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені
Івана Франка, к.е.н., доцент
«Освітня складова людського капіталу та вплив успіхів і поразок на
організаційне самонавчання»
10.Щерба Галина Іванівна, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної
економіки ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Транскордонне співробітництво України і Польщі в економічному
просторі ЄС»

СЕКЦІЯ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Координатори: Скорупка Даріуш, д.е.н., професор (м. Вроцлав, Польща),
Вовк Володимир Михайлович, д.е.н., професор (м. Львів),
Прийма Світлана Степанівна, к.е.н., доцент (м. Львів)
1. Жовтанецький Мстислав Іванович, доцент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.ф.-м.н., доцент, Мельник Богдан
Кирилович, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені
Івана Франка, к.т.н., доцент
«Дискретне макромоделювання як засіб прогнозування динамічних
процесів»
2. Дуда Наталія Зіновіївна, пошукувач кафедри математичного моделювання
соціально-економічних процесів ЛНУ імені Івана Франка , Цегелик Григорій
Григорович, завідувач кафедри математичного моделювання соціальноекономічних процесів ЛНУ імені Івана Франка, д.ф.-м.н., професор
«Використання методу динамічного програмування для оптимального
розподілу бюджетних коштів за статтями витрат»
3. Куценко Маргарита Сергіївна, студент економічного факультету ЛНУ імені
Івана Франка, Замасло Ольга Теодорівна, доцент кафедри фінансів,
грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Передумови оптимізації податкового навантаження в Україні»
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4. Белз Олександра Григорівна, доцент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Інформаційно-аналітична технологія обґрунтування економічного
розміру замовлення для підприємств роздрібної торгівлі»
5. Маліновська-Лазаж Юлія Степанівна, аспірант кафедри економічної
кібернетики ЛНУ імені Івана Франка
«Прийняття страхових рішень на основі кумулятивної теорії
перспектив»
6. Завада Олександр Петрович, доцент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.ф.-м.н., доцент
«Розвиток маркетингових технологій в умовах інформаційного
суспільства»
7. Демкович Оксана Володимирівна, аспірант кафедри економіки, менеджменту
та державного управління факультету управління фінансами та бізнесом ЛНУ
імені Івана Франка
«Аналіз нерівності розподілу доходів населення України за допомогою
декомпозиції коефіцієнта Джині»
8. Коркуна Олег Петрович, асистент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка
«Використання стохастичного моделювання в теорії колективного
ризику»

СЕКЦІЯ 3. МЕТОДИ, МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ
СЕКЦІЯ 4. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ
РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ
Координатори: Грицюк Юрій Іванович, д.т.н., професор (м. Львів),
Белз Олександра Григорівна, к.е.н., доцент (м. Львів)
1. Ємельяненко Лариса Михайлівна, професор кафедри макроекономіки та
державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) , д.е.н., доцент, старший
науковий співробітник, Шкода Тетяна Никодимівна, доцент кафедри
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ), к.е.н.
«Технопарки як особлива форма інтеграції освіти, науки та виробництва
в Україні»
2. Грицюк Юрій Іванович, професор кафедри програмного забезпечення
інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська
політехніка», д.т.н., професор, Грицюк Павло Юрійович, аспірант кафедри
програмного забезпечення інституту комп'ютерних наук та інформаційних
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технологій НУ «Львівська політехніка»
«Менеджмент інженерії програмного забезпечення»
3. Демків Христина Святославівна, аспірант ЛНУ імені Івана Франка.
«Професійні об’єднання суб‘єктів на ринку антикваріату: досвід Польщі»
4. Кміть Віра Мирославівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і
кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Приймак Ірина Ігорівна,
доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка,
к.е.н., доцент
«Автоматизація звітності з ЄСВ як поступ у вдосконаленні механізму
його адміністрування»
5. Твердохліб Іван Петрович, доцент кафедри ІС у менеджменті ЛНУ імені
Івана Франка, к.е.н., доцент, Зачківський Орест Ігорович, менеджер-аналітик
КП “Телекомпанія “Львів - ТБ”, магістр консолідованої інформації
«Концептуалізація проблеми проектування сховища фінансових даних для
організації»
6. Швець Володимир Євгенович, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені
Івана Франка, к.е.н., доцент, Оліярник Тетяна Юріївна, аспірант кафедри
обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка
«Інформаційне забезпечення аналізу діяльності готельного бізнесу»
7. Долина Ірина Іванівна, студент економічного факультету ЛНУ імені Івана
Франка, Яструбецька Леся Сергіївна, доцент кафедри фінансів, грошового
обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Factors impacting information security of enterprises»
8. Кочут Ірина Ігорівна, аспірант кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана
Франка
«Організація контролю використання енергії на підприємствах України»
9. Приймак Софія Андріївна, аспірант кафедри банківського і страхового
бізнесу ЛНУ імені Івана Франка
«Інформаційна база аналізу діяльності банківської системи України»

СЕКЦІЯ 6. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В УКРАЇНІ
Координатори: Цегелик Григорій Григорович, д.ф.-м.н., професор (м. Львів),
Твердохліб Іван Петрович, к.е.н., доцент (м. Львів)
1. Чорненький Віталій Ігорович, асистент кафедри основ права України
юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, к.ю.н., Семчук Ольга
Іванівна, студентка економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
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«Сучасний стан розвитку інформаційного права в контексті становлення
інформаційної економіки в Україні»
2. Рудковський Олександр Володимирович, доцент Національного
транспортного університету (м. Хмельницький), к.е.н., доцент.
«Служба корпоративної безпеки - механізм створення безпеки діяльності
підприємства»
3. Копитко Сергій Богданович, доцент кафедри вищої математики і статистики
Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н.,
«Оптимізація систем захисту інформації як основа прийняття рішень у
сфері інформаційної безпеки організації»
4. Каркавчук Валентин Вікторович, доцент кафедри економічної кібернетики
ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Черчук Арсен Анатолійович,
магістрант економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
«Оптимізація управління інформаційною безпекою підприємства»
5. Жовтанецький Мстислав Іванович, доцент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.ф.-м.н., доцент, Чуба Надія
Вікторівна, доцент кафедри маркетингу ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н.,
доцент
«Особливості формування системи маркетингової інформації та її
захист»
6. Поглод Андріана Андріївна, студент економічного факультету ЛНУ імені
Івана Франка, Яструбецька Леся Сергіївна, доцент кафедри фінансів,
грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Основні аспекти формування системи управління інформаційною
безпекою суб’єктів господарювання у фінансовій сфері»
7. Стефанишин Ольга Василівна, професор кафедри економіки України ЛНУ
імені Івана Франка, д.е.н., професор, Стефанишин Віктор, аспірант
економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
«Особливості застосування ІКТ на ринку капіталів в контексті
фінансової безпеки України»

16 жовтня 2015 року
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:
1. Трохимчук Петро Павлович, завідувач кафедри теоретичної та математичної
фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк), к.ф.-м.н. доцент
«До питання застосування поліметричного аналізу в економетриці»
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2. Москаленко Валентина Володимирівна, заступник начальника управління
економіки та стратегічного розвитку, Департамент економічного розвитку,
торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації,
здобувач кафедри економіки та державного управління КНЕУ імені Вадима
Гетьмана (м. Київ).
«Реалізація політики «open data» та «big data» на регіональному рівні»
3. Твердохліб Іван Петрович, доцент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Парасюк Ірина
Василівна, здобувач кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ
імені Івана Франка, магістр інформаційних систем у менеджменті
«Концептуалізація проблеми оптимізації програмно-цільового управління
економічним розвитком регіону на підставі теорії лінійних
багатовимірних об’єктів»
4. Мельник Богдан Кирилович, доцент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.т.н., доцент, Когут Марія Петрівна,
асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана
Франка
«Проблеми і перспективи консолідації інформації у вищому навчальному
закладі»
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ:
ОБ’ЄДНАНА СЕКЦІЯ (секція 2, секція 3, секція 4)
КООРДИНАТОРИ: Вовк Володимир Михайлович, д.е.н., професор (м. Львів),
Прийма Світлана Степанівна, к.е.н., доцент (м. Львів),
Белз Олександра Григорівна, к.е.н., доцент (м. Львів)
1. Бандоріна Лілія Миколаївна, завідувач кафедри економічної інформатики
Національної металургійна академія України (м. Дніпропетровськ), к.е.н.,
доцент, Климкович Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри
економічної інформатики Національної металургійна академія України (м.
Дніпропетровськ)
«Моделі планування виробництва на підприємствах машинобудівної галузі
України»
2. Маліновська Ольга Ярославівна, доцент кафедри економіки, менеджменту та
державного управління факультет управління фінансами та бізнесом ЛНУ
імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Методи стимулювання діяльності менеджерів вищої ланки в Україні»
3. Приймак Василь Іванович, завідувач кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор, Голубник Ольга
Романівна, заступник декана економічного факультету ЛНУ імені Івана
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Франка, к.е.н., доцент
«Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як основа
формування інформаційної економіки»
4. Прийма Світлана Степанівна, доцент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент
«Розрахунок вартості капіталу в умовах невизначеності»
5. Маслик Роксоляна Орестівна, аспірант кафедри економіки, менеджменту та
державного управління факультету управління фінансами та бізнесом ЛНУ
імені Івана Франка
«Аналіз зовнішніх факторів впливу на доходи населення України»
6. Сазонець Ольга Миколаївна, завідувач кафедри міжнародної економіки
Національного університету водного господарства та природокористування
(м. Рівне), д.е.н., професор, Радько Анна Олександрівна, аспірант кафедри
міжнародної економіки Національного університету водного господарства та
природокористування (м. Рівне)
«Використання Інтернет- маркетингу вітчизняними експортерами»
7. Саварин Мар’яна Іванівна, здобувач кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка.
«Ідентифікація емпіричних залежностей соціально-економічного
розвитку України від технологічної структури української економіки»
8. Петрушко Ярина Ярославівна, аспірант кафедри обліку та аудиту ЛНУ імені
Івана Франка.
«Достовірність інформаційного забезпечення про доходи банку: проблеми і
шляхи їх вирішення»
9. Міщук Наталія Володимирівна, асистент кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка
«Інформаційні технології для опрацювання статистичної інформації»
10.Вовк Володимир Романович, аспірант кафедри інформаційних систем у
менеджменті ЛНУ імені Івана Франка
«Оцінка дивідендної політики компаній»
11. Камінська Наталія Ігорівна, доцент кафедри економічної кібернетики ЛНУ

імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Тимошик Тарас Романович, магістрант
економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
«Оптимальне управління вантажними авіаперевезеннями»
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ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Програмний комітет конференції “Проблеми становлення інформаційної
економіки в Україні” пропонує учасникам конференції, доповіді яких схвалені,
подати виступи у формі наукових статей до публікації (на безоплатній основі) у
Віснику Львівського національного університету імені Івана Франка, серія
економічна (фахове видання з економіки).
Випуск Вісника Львівського університету, серія економічна, планується
видати до 31.03.2016 р. Паперові копії Вісника будуть розіслані у наукові
бібліотеки України, електронна версія Вісника буде розміщена на сайті
економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка в розділі «Наукова робота».
Електронний варіант наукових статей обсягом 8-12 сторінок у форматі MS
Word потрібно надіслати до 15 листопада 2015 р. на електрону адресу
оргкомітету конференції: inf _ probl @lnu . edu . ua .
На кафедру інформаційних систем у менеджменті економічного факультету
(м. Львів, пр. Свободи 18, кімн. 100, тел. (032) 239-40-26) потрібно подати:
а) 2 зовнішні рецензії на статтю (з іншої установи);
б) 1 примірник рукопису з дотриманням таких вимог:
1. Стаття повинна містити усі необхідні структурні елементи: УДК, Назва
статті, Перелік авторів та контактна інформація, Анотація українською
мовою із переліком ключових слів, Основний текст, Список використаних
джерел, Анотації англійською та російською мовами із зазначенням назви
статті, авторів та ключових слів (див. додаток 1)
2. Роздрукований текст рукопису повинен бути чітким та контрастним. Друк
деформованого або забрудненого шрифту не допускається.
3. Текст рукопису роздрукований на папері формату А4 (210x297 мм).
4. Кегль шрифту набору - 14 pt (пунктів) з міжрядковим інтервалом півтора.
5. Поля повинні бути: верхнє 20 мм, праве 10 мм, ліве 30 мм і нижнє 25 мм.
6. Нумерація рукопису наскрізна від першої до останньої сторінки без
пропусків.
7. Абзацний відступ 1 см.
8. Тексти в таблицях не повинні виходити за лінії, що обмежують графи.
Таблиці у тексті повинні мати заголовок та порядковий номер, на який є
посилання в тексті.
9. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності посилання на них у
тексті.
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Додаток 1
УДК 330.101
СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Василь Приймак
Львівський національний університет імені Івана Франка
79008 м.Львів, проспект Свободи, 18
E-mail: pryimak_vasyl@ukr.net
Досліджено особливості становлення та тенденції розвитку інформаційної
економіки в Україні та світі. Проаналізовано зміни рейтингу України та деяких
інших країн в світі, який визначається величиною індексу економіки знань та його
субіндексів.
Ключові слова: інформація, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна
економіка, інформаційне суспільство, індекс економіки знань, Інтернет.
Останнім часом розвиток економічних систем США, Японії, країн Західної Європи та
інших континентів супроводжувався інформатизацією всіх господарських процесів. Постійно
вдосконалювались інформаційні технології, зростав їхній вплив на всі сторони суспільного
життя. Причому поширення і розвиток цих технологій досягли такого рівня, що сьогодні вони
визначають економічний потенціал вказаних та деяких інших держав і впливають на їхнє
становище на світовому фінансовому ринку та світовий поділ праці, сприяють інтенсифікації
спілкування та прискоренню процесів демократизації і гуманізації в соціально-політичному
житті тощо [1].
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Features of formation and development trends of information economy in Ukraine and the
world are investigated. It is analyzed the changes in a rating of Ukraine and some other countries in
the world which is determined by the size of the Knowledge Economy Index and its subindexes.
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