
CEL KONFERENCJI: 

− uogólnienie doświadczenia w budowaniu 

gospodarki informacyjnej; 

− identyfikacja problemów rozwoju gospodarki 

informacyjnej na Ukrainie; 

− uogólnienie doświadczenia korzystania z 

zasobów informacyjnych w ekonomii, 

przedsiębiorczości, zarządzaniu, edukacji, nauce; 

− analiza tendencji w rozwoju technologii 

informacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy; 

− analiza stanu matematycznego modelowania 

procesów gospodarki informacyjnej. 

 

KIERUNKI PRACY KONFERENCYJNEJ 

⮚ Teoretyczne i metodologiczne zasady badań 

ekonomiki informacji  

⮚ Technologie informacyjne i komunikacyjne w 

zarządzaniu procesami społeczno-gospodarczymi 

⮚ Metody i modele matematyczne w badaniu 

systemów ekonomicznych 

⮚ Technologie intelektualne dla analizy danych w 

gospodarce 

⮚ Kapitał intelektualny w społeczeństwie 

informacyjnym 

⮚ Teoria i praktyka bezpieczeństwa 

informacyjnego w Ukrainie i świecie 

      
WAŻNE DATY: 

− do 27 września 2019 r. - złożenie wniosku i 

materiałów raportu; 

− do 2 października 2019 r. - informowanie o 

przyjęciu publikacji; 

− do 6 października 2019 r. - przelew opłaty 

rejestracyjnej odpowiadającej formie uczestnictwa 

na rachunku wskazanym w zawiadomieniu (kopia 

pokwitowania należy przesłać komitetowi 

organizacyjnemu).  

 

KOMITET PROGRAMOWY 
KONFERENCJI 

Przewodniczący Komitetu Programowego:  
Melnyk V.P., rektor Narodowego Uniwersytetu 
Iwana Franki we Lwowie, doktor habilitowany, 
profesor  
Współprzewodniczący: 
Gladyshevskii R.Y., prorektor ds. Pracy naukowej 
Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we 
Lwowie, doktor habilitowany, profesor  
Mikhailishin R.V., dziekan wydziału ekonomii 
Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we 
Lwowie, doktor, adiunkt  
Pryimak V.I., kierownik katedry Systemów 
Informatycznych w Zarządzaniu Narodowego 
Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, doktor 
habilitowany, profesor  
Ledzianowski J., dziekan Wydziału Zarządzania 
Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza 
Kościuszki, doktor  
 

Członkowie komitetu programowego 

Dr hab., Prof. Vovk V.M. Dr hab., Prof. Mykhasyuk I.R. 

Dr hab., Prof. Hryniv L.S. Dr. Prof. Ostroverkh P.I. 

Dr hab., Prof. Dyvak M.P. Dr hab., Prof. Panchyshyn S.M. 

Dr hab., Prof. Kovalyuk O.M. Dr hab., Prof. Reverchuk S.K. 

Dr hab., Prof. Krupka M.I. Dr. Prof. Matti Virén 
Dr hab., Prof. Kundytskyy O.O. Dr. Prof. Libor Dostalek 

Dr hab., Prof. Lobozynska S.M. Prof. UG, dr hab. Rejman K. 

Dr hab., Prof. Mayovets YE.Y.. Dr. Popławski M. 

Dr. Prof. Matkovskyy S.O. Dr. Balcerzyk D. 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Kierownik Katedry Systemów Informatycznych w 
Zarządzaniu prof. Pryimak V.I. (przewodniczący), 
adiunkt Pryima S.S. (odpowiedzialny sekretarz), 
prodziekan ds. pracy naukowej, adiunkt Bunyak V.B., 
prodziekan ds. pracy edukacyjnej adiunkt Holubnyk 
O.R., adiunkt Belz O.H., adiunkt Zavada O.P., adiunkt 
Melnyk B.K., adiunkt Tverdokhlib I.P., adiunkt 
Trokhaniak S.R., adiunkt Shtanko V.M., asystent 
Kogut M.P., asystent Mishchuk N.V., asystent 
Melnyk N.B., dr. Balcerzyk R., dr. Dymyt M., dr. 
Flieger M. 

 

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana 

Franki 

Wydział Ekonomiczny 

Katedra Systemów Informatycznych w 

Zarządzaniu 
 

Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. 

Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 

Wydział Zarządzania 

 

 

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I 

PRAKTYCZNA 
 

«PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARKI 

INFORMACYJNEJ NA UKRAINIE» 
 

Zapraszamy wykładowców, studentów studiów 

podyplomowych, studentów II stopnia, 

specjalistów organizacji badawczych i 

projektowych, przedstawicieli władz 

państwowych i samorządowych, banków i firm 

handlowych. 
 

17-18 października 2019 r 

  Lwów, Ukraina 
 

Języki robocze konferencji: 

Ukraiński, angielski, polski  



KONTAKT Z KOMITETEM 
ORGANIZACYJNYM 

Pryimak Vasyl Ivanovych - Kierownik Katedry 
Systemów Informatycznych w Zarządzaniu, prof. 
tel. (+38032) -239-40-26 (stacjonarny, katedra) 
tel.  kom. +38 097-130-40-41 
Pryima Svitlana Stepanivna -  adiunkt na katedrze 
systemów informatycznych w zarządzaniu 
(odpowiedzialny sekretarz). 
tel. kom. +38 067-602-74-39 

 
 

E-mail komitetu organizacyjnego: 

inf_probl@lnu.edu.ua 

 
 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

79008, Ukraina, Lwów, Prospekt Svobody, 18, 
pokój 100, Wydział Ekonomiczny, Narodowy 
Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie.  

 
Strona internetowa konferencji: 

http://econom.lnu.edu.ua/news/nova-novyna 
 
 

Formy uczestnictwa w konferencji: 

− obecność – prezentacja raportu na konferencji, 
publikacja streszczeń; 
− bez obecności – publikacja streszczeń. 
 

Studenci biorą udział w konferencji wyłącznie w 
ramach współautorstwa z opiekunami naukowymi 
 

 

OPŁATA ORGANIZACYJNA 

Opłata konferencyjna obejmuje wartość jednego 
egzemplarza materiałów konferencyjnych, 
portfolio konferencji, certyfikat, przerwy kawowe, 
wydatki organizacyjne. 
 

Opłaty organizacyjne za jeden raport są 

następujące: 

− Dla uczestników z Ukrainy udział z obecnością 
oraz publikacja streszczeń - 250 UAH; 
− dla uczestników z Ukrainy udział bez obecności 
- 150 UAH; 
− dla uczestników z Narodowego Uniwersytetu 
Iwana Franki we Lwowie, udział z obecnością - 
130 UAH; 
− dla uczestników zagranicznych - 50 USD. 
 

Program i zbiór materiałów konferencyjnych zostaną 
przedstawione uczestnikom w momencie rejestracji lub 
dostarczone pocztą na określone adresy pocztowe. 
Numer konta dla opłaty rejestracyjnej zostanie 
przekazany uczestnikom po przyjęciu raportu przez 
komitet programowy konferencji. 
 

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji 
muszą wysłać zgłoszenie na e-mail komitetu 
organizacyjnego konferencji.  
Plik wniosku powinien zawierać następującą 
tabelę: 
 

Wniosek o udział w konferencji  
Tytuł artykułu  

Autor (autorzy)  

Sekcja konferencyjna  

Udział z obecnością/bez obecności  

Liczba kopii materiałów konferencyjnych 

(tylko jeden egzemplarz jest wliczony w koszt 

publikacji) 

 

Informacje o każdym z autorów 
Nazwisko, imię  

Stopień naukowy  

Ranga akademicka  

Organizacja, stanowisko  

Kraj, miasto  

Adres do korespondencji (do wysłania kopii 

materiałów konferencyjnych) 

 

Telefon kontaktowy (komórkowy)  

E-mail  

WYMOGI TECHNICZNE DO 

MATERIAŁÓW 

Raporty uczestników należy przesłać do Komitetu 

Organizacyjnego pocztą elektroniczną w formacie MS 

Word, plik musi mieć nazwę Nazwisko_streszczenie. 

Materiały raportu muszą spełniać następujące 

wymagania: 

✔ rozmiar tekstu - 2-4 pełne strony formatu A5 (14,8 

cm x 21 cm) z rysunkami i literaturą; 

✔ strukturalnie materiały powinny zawierać tytuł 

raportu, informacje o autorach, krótkie streszczenie w 

języku angielskim, słowa kluczowe, tekst główny 

(zaleca się strukturę), listę wykorzystanej literatury; 

✔ autorzy muszą przestrzegać zasad projektowania 

streszczeń przedstawione w szablonie (patrz plik 

IS_konfer_template.doc); 

✔ materiały raportu są drukowane w brzmieniu autora, 

autor odpowiada za poprawność odniesień, 

wiarygodność wykorzystanych danych statystycznych, 

sformułowane wnioski. 

 

Zgodnie z wynikami konferencji planowana jest 

publikacja numeru czasopisma naukowego 

„FORMACJA GOSPODARKI RYNKOWEJ NA 

UKRAINIE”.  

(profesjonalne wydanie naukowe) – Styczeń 2020 р. 

Uczestnicy konferencji mogą publikować pełne 

artykuły w ilości 8-12 stron formatu A4 na podstawie 

raportów.  

Wymagania dotyczące artykułów są podane na stronie 

http://econom.lnu.edu.ua/research/naukovyj-zbirnyk-

formuvannya-rynkovoji-ekonomiky-v-ukrajini. 

Dodatkowe informacje 

Dojazd, zakwaterowanie, posiłki i programy 

zwiedzania, które zostaną zorganizowane w czasie 

wolnym od konferencji, są pokrywane przez 

uczestników konferencji. 
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