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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова програмного комітету: 

Мельник Володимир Петрович 

ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент 

НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.н., професор 

Співголови: 

Гладишевський Р.Є. 

проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, 

член-кореспондент НАН України, д.х.н., професор 

Михайлишин Р.В. 

декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент 

Приймак В.І. 

завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного 

університету імені Івана Франка, д.е.н., професор 

Ledzianowski J. 

декан факультету менеджменту Академії сухопутних військ імені генерала Тадеуша 

Костюшка, доктор 

 

Члени програмного комітету: 

Вовк В.М. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Гринів Л.С. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки України Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Дивак М.П. 

доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних технологій Терно-

пільського національного економічного університету 

Ковалюк О.М. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Крупка М.І. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка 

Кундицький О.О. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту  Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Майовець Є.Й. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Матковський С.О. 

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Михасюк І.Р. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
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Островерх П.І. 

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Панчишин С.М. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економії та 

міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка 

Реверчук С.К. 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри  банківського і страхового 

бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка 

Viren Matti 

Professor of Economics, University of  Turku (Finland) 

Dostalek Libor 

Head of the Institute of Applied Informatics, Professor, University of South Bohemia, Faculty 

of Science (Czech Republic) 

Rejman Krzysztof 

Rector of the Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in 

Jarosław, Prof. UG, dr hab. (Poland) 

Popławski Maciej 

Genelral Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor (Poland) 

Balcerzyk Dorota 

Genelral Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor (Poland) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Приймак Василь Іванович (голова оргкомітету) 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 

систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

Прийма Світлана Степанівна (відповідальний секретар) 

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка 

Буняк Василь Богданович 

кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи 

економічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

Голубник Ольга Романівна 

кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчально-

методичної роботи економічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Белз Олександра Григорівна  

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка 

Завада Олександр Петрович 

кандидат фізико-математичних наук,  доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка 
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Мельник Богдан Кирилович 

кандидат технічних наук,  доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Твердохліб Іван Петрович 

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка 

Троханяк Степан Романович 

кандидат технічних наук,  доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка 

Штанько Віктор Михайлович 
кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка 

Когут Марія Петрівна 

асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Міщук Наталія Володимирівна 

асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Мельник Наталія Богданівна 

асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

Гой Надія Іванівна 

старший лаборант кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Дмитрук Мирослава Володимирівна 

лаборант кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Balcerzyk R. 

General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor 

Dymyt M. 

General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor 

Flieger M. 

General Tadeusz Kosciuszko Military University Of Land Forces, Doctor 
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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 

 

17 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ 

9:00 – 10:00    РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала) 

10:00 – 12:30  ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала) 

12:30 – 13:00   ПЕРЕРВА НА КАВУ 

13:00 – 15:00   ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 

15:00 – 17-30   СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (пр. Свободи, 18, економічний факультет) 

 

18 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ 

10:00 – 11:30   ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ, ДИСКУСІЯ (пр. Свободи, 18, економічний факультет) 

11:30 – 12:00   ПЕРЕРВА НА КАВУ 

12:30                ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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17 жовтня 2019 року 

 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Вітальне слово ректора Львівського національного університету імені Івана 

Франка, член-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки 

України, д.ф.н., професора Мельника Володимира Петровича 

Вітальне слово проректора з наукової роботи Львівського національного 

університету імені Івана Франка, член-кореспондента НАН України, д.х.н., 

професора Гладишевського Романа Євгеновича 

Вітальне слово декана економічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, к. е. н., доцента Михайлишина Ростислава 

Васильовича 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: 

1. Лондар Сергій Леонідович, директор Державної наукової установи «Інститут 

освітньої аналітики», д.е.н., професор, Бринюк Олександра Віталіївна, 

помічник директора Державної наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики», Іриневич Юлія Валеріївна, науковий співробітник Державної 

наукової установи «Інститут освітньої аналітики», к.е.н. 

«Розвиток освітніх інформаційних систем в Україні» 

2. Приймак Василь Іванович, завідувач кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор, Лєдяновський Юзеф, 

декан факультету менеджменту Академії сухопутних військ імені генерала 

Тадеуша Костюшка, доктор  

«Інформаційна безпека України в умовах впровадження BIG DATA-

технологій» 

3. Ватаманюк Остап Зіновійович, професор кафедри економічної теорії ЛНУ 

імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Економічна наука про пошук інформації та приватність споживачів в 

умовах інформаційної економіки» 

4. Литвинчук Андрій Олександрович, заступник директора Державної наукової 

установи «Інститут освітньої аналітики», к.е.н., Мазур Світлана Євгенівна, 

завідувач сектору Державної наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики», Сухарєва Любов Вікторівна, начальник відділу Державної 

наукової установи «Інститут освітньої аналітики», 

«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту: 

переваги та можливості» 

5. Підхомний Олег Михайлович, професор кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., Рубаха Марія Володимирівна, 

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, 
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к.е.н. 

«Розвиток методологічних основ Національної оцінки ризиків нелегальних 

фінансових операцій в Україні» 

6. Зуб Марія Ярославівна, доцент Вінницького торгівельно-економічного 

інституту Київського національного університету, к.е.н. 

«Інформаційно-комунікаційні технології як фактор впливу на 

функціонування інфраструктури регіонального ринку праці» 

7. Воробець Степан Йосипович, доцент кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., 

доцент, Мусійовська Оксана Богданівна, доцент кафедри економіки 

підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська 

політехніка», к.е.н., доцент, Лесюк Оксана Юріївна, студент Національного 

університету «Львівська політехніка» 

«Україна у контексті реалізації цілей моделі сталого розвитку» 

8. Пачковський Юрій Франкович, завідувач кафедри соціології ЛНУ імені Івана 

Франка, д. соціол. н., професор 

«Суспільна безпека в інформаційному суспільстві: аксіологічний аспект» 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ: 

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК 

Координатори:  Приймак Василь Іванович, д.е.н., професор, 

                             Голубник Ольга Романівна, к.е.н., доцент 

 

1. Вовк Володимир Романович, доцент кафедри аналітичної економії та 

міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н. 

«Стратегії торгівлі на фондовому ринку» 

2. Галайко Андрій Миронович, аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка 

«Напрями вдосконалення податкового стимулювання розвитку 

агропромислового комплексу» 

3. Голубник Ольга Романівна, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Мартиняк Ірина 

Ігорівна, студент економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

«Методологія вимірювання економічного добробуту населення» 

4. Гринів Лідія Святославівна, завідувач кафедри економіки України ЛНУ 

імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Проблеми становлення біоінформаційної економіки» 
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5. Грицайко Андрій Володимирович, аспірант кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка 

«Проблеми аналізу впливу соціокультурного потенціалу на економічне 

зростання» 

6. Демчишак Назар Богданович, професор кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., Гриб Василь Миколайович, аспірант 

кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка 

«Інноваційна діяльність в Україні: пріоритети фінансового регулювання у 

контексті розвитку інформаційної економіки» 

7. Дячук Ольга Антонівна, аспірант кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка  

«Електронна комерція у контексті розвитку інформаційного суспільства» 

8. Іршак Олеся Степанівна, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу 

ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Дубик Ольга Іванівна, магістр 

кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка 

«Основні напрями та значення банківських інновацій» 

9. Копиляк Оксана Іванівна, студент економічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка, Прохорович Дар`я Володимирівна, студент економічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка, Жук Оксана Петрівна доцент кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Засади дослідження інформаційних економік» 

10. Костюк Дмитро Вадимович, аспірант кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка 

«Методологічні підходи до управління програмами регіонального розвитку 

в Україні» 

11. Крупка Михайло Іванович, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор, Гринькевич Ольга 

Степанівна, професор кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., 

Сас Світлана Петрівна, аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка 

«Сучасна система аналітичної підтримки рішень у фінансовому 

менеджменті університету» 

12. Крупка Михайло Іванович, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор, Юрків Руслан Русланович, 

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка 

«Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів малого 

підприємництва в Україні» 

13. Моряк Тетяна Петрівна, доцент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент, Рудковська Наталія Андріївна, магістр кафедри 
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економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка 

«Конкурентність ринку вантажних перевезень України» 

14. Островерх Петро Іванович, завідувач кафедри економічної теорії ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., професор, Островерх Ольга Миколаївна, старший 

викладач кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, Островерх Олег 

Петрович, директор ТОВ «ПЕТТЕРСОНАПС» 

«Проблема hold-up як головна перешкода розвитку ІТ-індустрії в економіці 

України» 

15. Петик Марта Ігорівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 

ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Тесля Софія Миколаївна, доцент 

кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., 

доцент 

«Оцінка параметрів митної безпеки держави» 

16. Процишак Богдана Остапівна, магістр кафедри економічної теорії ЛНУ 

імені Івана Франка, Ватаманюк Остап Зіновійович, професор кафедри 

економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Understanding the Reasons of «Consuming» Fake News: Cognitive Biases’ 

Aspect» 

17. Реверчук Сергій Корнійович, завідувач кафедри банківського і страхового 

бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Теоретико-методологічні та практичні аспекти фінансового бізнесу на 

ринку послуг в інформаційній економіці» 

18. Сюта Ольга Ярославівна, магістр кафедри економічної теорії ЛНУ імені 

Івана Франка, Моряк Тетяна Петрівна, доцент кафедри економічної теорії 

ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Методологічні аспекти аналізу інноваційного середовища розвитку 

бізнесу» 

19. Теребух Марта Іванівна, доцент кафедри економіки України ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент  

«Ресурсний потенціал розвитку сільських територій України в умовах 

становлення інформаційної економіки» 

20. Швець Володимир Євгенович, професор кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент  

«Метрологія в обліково-аналітичних науках: історичний та практичний 

досвід» 

21. Щуревич Оксана Ігорівна, асистент кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н.  

«Проблема відновлення довіри до банківської системи України» 
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22. Яремик Марія Мирославівна, аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка 

«Роль інструментів в системі фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку держави» 

 

СЕКЦІЯ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

Координатори:   Лондар Сергій Леонідович, д.е.н., професор, 

                              Белз Олександра Григорівна, к.е.н., доцент 

1. Белз Олександра Григорівна, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент  

«Сучасні інструменти інтернет-маркетингу» 

2. Жук Оксана Петрівна, доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент, Богоніс Мар’ян Ярославович, студент економічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка 

«Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні соціально-

економічними процесами» 

3. Гнилякевич-Проць Ірина Зіновіївна, доцент кафедри маркетингу ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Маніпулятивні технології в маркетингу» 

4. Данилевич Наталія Михайлівна, доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент, Швець Вікторія Олегівна, магістр кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка  

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в ресторанно-

готельному комплексі» 

5. Демко Мар’яна Ярославівна, аспірант кафедри маркетингу ЛНУ імені Івана 

Франка 

«Особливості маркетингової інформації в комунікаційній діяльності 

банку» 

6. Дропа Ярослав Богданович, професор кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., Макаренко Уляна Богданівна, 

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка 

«Визначення потреби у фінансових ресурсах на медійних підприємствах 

України» 

7. Ємельяненко Лариса Михайлівна, професор кафедри національної економіки 

та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., доцент 
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«Розвиток системи електронних комунікацій в публічному управлінні та 

адмініструванні» 

8. Жерліцин Дмитро Михайлович, професор кафедри економічної кібернетики 

Національного університету біоресурсів і природокористування, д.е.н., доцент 

«Інформаційно-аналітична система підтримки фінансових рішень 

підприємства: особливості формування та розвитку» 

9. Жовтанецька Уляна Мстиславівна, магістр кафедри інформаційних систем 

у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, Прийма Світлана Степанівна, 

доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент 

«Аналіз сучасних тенденцій розробки програмних продуктів» 

10. Загорський Володимир Степанович, директор Львівського регіонального 

інституту державного управління НАДУ при Президентові України, чл. кор. 

НАН України, д.е.н., професор, Борщук Євген Михайлович, професор 

кафедри менеджменту Львівського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України, д.е.н., професор 

«Інформаційні аспекти формування сучасних механізмів управління 

розвитком соціально-економічних систем» 

11. Загребельна Катерина Віталіївна, аспірант кафедри національної економіки 

та публічного управління Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана  

«Особливості розвитку ринку нерухомості України: інформаційна 

інфраструктура» 

12. Касян Сергій Якович, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу ДНУ 

ім. О. Гончара, к.е.н., доцент 

«Інформаційне забезпечення цифрового маркетингу та міжнародної 

трудової міграції» 

13. Копильчак Богдан Володимирович, аспірант кафедри менеджменту ЛНУ 

імені Івана Франка, Чопко Наталя Степанівна, доцент кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Стратегічна структура управління розвитком молодіжними 

громадськими організаціями» 

14. Креховець Ольга Василівна, асистент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана 

Франка, Сенів Едуард Євгенович, студент економічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка, Мельник Софія Романівна, студент економічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка 

«Особливості та економічна оцінка розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в Україні» 
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15. Лондар Лідія Панасівна, провідний науковий співробітник Національного 

інституту стратегічних досліджень, к.е.н., доцент, Терещенко Ганна 

Миколаївна, учений секретар Державної наукової установи «Інститут 

освітньої аналітики», к.е.н., старший науковий співробітник 

«Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент управління 

фондового ринку України» 

16. Лукашенко Тетяна Валентинівна, старший викладач кафедри економіки 

підприємства ЛНУ імені Івана Франка  

«Інформаційно-комунікаційні аспекти проведення громадського 

моніторингу енергоефективності регіонів» 

17. Мельничук Вікторія Сергіївна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Полюга Дарія Михайлівна, доцент кафедри статистики ЛНУ 

імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Проблема обміну інформацією з податкових питань в сучасній економіці 

України» 

18. Микуляк Олеся Володимирівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Ткачик Леся Петрівна, 

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, 

к.е.н. 

«Асиметричність інформації та регулювання інститутів фінансової 

інфраструктури» 

19. Мужик Тетяна Василівна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка 

«Управління кадрами в сучасних організаціях» 

20. Potera Piotr, Chair of Experimental Physics, Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences University of Rzeszów, dr hab, professor, Kasian Serhii, Department of 

Marketing & International Management, Oles Honchar Dnipro National University 

«International marketing information quality management: The Virtual 

University, Electronic Circulation of Documents IT System» 

21. Руда Оксана Петрівна, магістр кафедри економіки підприємства ЛНУ імені 

Івана Франка, Лукашенко Тетяна Валентинівна, старший викладач кафедри 

економіки підприємства ЛНУ імені Івана Франка  

«Інтелектуальний капітал в сучасному світі» 

22. Рудик Микола Орестович, студент економічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка, Панчишин Степан Михайлович, завідувач кафедри аналітичної 

економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Висвітлення економічних питань у сучасному інформаційному просторі 

України» 
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23. Свірський Олександр Любомирович, магістр кафедри інформаційних систем 

у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, Прийма Світлана Степанівна, 

доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент 

«Інтернет-додаток визначення курсу криптовалют в реальному часі» 

24. Серивко Ярослав Ярославович, магістр кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, Мельник Богдан Кирилович, доцент 

кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.т.н., 

доцент 

«Інтернет-платформа для маркетингових комунікацій» 

25. Харко Володимир Юрійович, доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент, Андрущишин Мирон Миронович, аспірант кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка 

«Застосування інформаційних ресурсів релігійними організаціями на 

прикладі УГКЦ» 

26. Хоронжий Андрій Гнатович, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені 

Івана Франка, д.е.н., професор, Євтушок Ольга Василівна, старший лаборант 

кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка 

«Підходи до наукових досліджень систем інформації підприємств» 

27. Черник Андріана Іванівна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Юринець Зорина Володимирівна, професор кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Набір та відбір персоналу в інформаційній економіці України» 

28. Шевців Любов Юліанівна, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент 

«Тенденції розвитку інформаційних технологій і систем в умовах 

глобалізації» 

29. Штанько Віктор Михайлович, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Становлення та розвиток інформаційних систем у менеджменті» 
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СЕКЦІЯ 3. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В ДОСЛІДЖЕННІ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Координатори:  Цегелик Григорій Григорович, д.ф-м.н., професор, 

                             Завада Олександр Петрович, к.ф.-м.н., доцент 

1. Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна, доцент кафедри економічної 

кібернетики ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Маслій Олександра 

Романівна, магістр кафедри економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка 

«Аналіз методів оцінювання ризиків комерційних банків України» 

2. Вовк Володимир-Богдан Михайлович, завідувач кафедри економічної 

кібернетики ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«До поступу в аналізі економічних процесів» 

3. Возняк Ольга Григорівна, доцент кафедри економічної кібернетики та 

інформатики Тернопільського національного економічного університету, к.ф.-

м.н., доцент, Голубник Ольга Романівна, доцент кафедри інформаційних 

систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент  

«Підходи до побудови та розв’язування оптимальних задач черговості в 

економіці» 

4. Добуляк Леся Петрівна, доцент кафедри математичного моделювання 

соціально-економічних процесів ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., Прядко 

Ольга Ярославівна, асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних 

систем ЛНУ імені Івана Франка, Цегелик Григорій Григорович, професор 

кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів ЛНУ 

імені Івана Франка, д-р. фіз.-мат. наук, професор 

«Про одну двокритеріальну задачу про призначення та метод її 

розв’язання» 

5. Залога Зіновія Михайлівна, доцент кафедри економіки підприємства ЛНУ 

імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Творидло Назарій Іванович, магістр 

кафедри економіки підприємства ЛНУ імені Івана Франка 

«Цінове моделювання внутріпродуктового і міжгалузевого обміну в 

агропродовольчому комплексі» 

6. Коркуна Олег Петрович, ЛНУ імені Івана Франка 

Модель діяльності філії страхової компанії у випадку пропорційного 

ексцедентного договору» 

7. Марко Марія Ярославівна, аспірант кафедри математичного моделювання 

соціально-економічних процесів ЛНУ імені Івана Франка, Цегелик Григорій 

Григорович, професор кафедри математичного моделювання соціально-

економічних процесів ЛНУ імені Івана Франка, д-р. фіз.-мат. наук, професор, 

Грипинська Надія Василівна, доцент кафедри вищої математики та 

комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету, 
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к.фіз.-мат.н., доцент 

«Використання методу ідеальної точки для розв’язання 

трикритеріальної оптимізаційної задачі планування виробництва 

продукції» 

8. Морозова Олександра Олександрівна, студент економічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка, Полюга Дарія Михайлівна, доцент кафедри статистики 

ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Проблеми застосування економіко-математичних методів для 

розв’язання економічних задач» 

9. Мельник Наталія Богданівна, асистент кафедри статистики ЛНУ імені Івана 

Франка, Мельник Зоряна Богданівна, студент факультету прикладної математики 

та інформатики ЛНУ імені Івана Франка 

«Концептуальні засади моделювання квазіконкурентного ринку» 

10. Паславська Ірина Мирославівна, доцент кафедри економічної кібернетики ЛНУ 

імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Модель визначення місця розташування нового об’єкту торгівлі із 

врахуванням перерозподілу споживчих потоків» 

11. Урба Світлана Іванівна, доцент кафедри економіки підприємства ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент, Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна, доцент 

кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Прогнозування обсягів виробництва продукції рослинництва в Україні» 

 

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ В 

ЕКОНОМІЦІ 

Координатори:  Прийма Світлана Степанівна, к.е.н., доцент, 

                             Троханяк Степан Романович, к.т.н., доцент 

 

1. Завада Олександр Петрович, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.ф.-м.н., доцент, Левандівський 

Богдан Назарович, магістр кафедри інформаційних систем у менеджменті 

ЛНУ імені Івана Франка, Терлецька Катерина Зіновіївна, магістр кафедри 

інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка 

«Використання технологій дейтамайнінгу для аналізу статистичної 

інформації» 

2. Твердохліб Іван Петрович, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Косован Олександр 

Васильович, магістр кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ 

імені Івана Франка 

«Емпіричний вибір ефективного класифікатора успішності 

краудфандингових проектів» 
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3. Прийма Світлана Степанівна, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Міщук Наталія 

Володимирівна, асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ 

імені Івана Франка 

«Прогнозування безробіття в Україні за видами економічної діяльності» 

4. Приймак Василь Іванович, завідувач кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор, Петров Юрій 

Ігорович, магістр кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені 

Івана Франка 

«Порівняльний аналіз регіональних ринків праці України» 

5. Троханяк Степан Романович, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.т.н., доцент, Гладкий Роман 

Ігорович, магістр кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені 

Івана Франка  

«Перспективи застосування нейромережевих технологій у державному 

управлінні» 

6. Шмігер Андрій Ростиславович, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Полюга Дарія Михайлівна, доцент кафедри статистики ЛНУ 

імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Тенденції розвитку інтелектуального аналізу даних в економіці України» 

 

СЕКЦІЯ 5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Координатори:  Борщук Євген Михайлович, д.е.н., професор, 

                             Штанько Віктор Михайлович, к.е.н., доцент 

 

1. Бабій Вікторія Романівна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Юринець Зорина Володимирівна, професор кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Людський капітал та проблема його оцінки» 

2. Грищук Анна Михайлівна, доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент, Іванович Ірина Романівна, магістр кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка  

«Мотивація та стимулювання персоналу в епоху змін» 

3. Гинда Оксана Миколаївна, доцент кафедри менеджменту та гуманітарних 

дисциплін Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет», к.е.н., доцент, 

Гинда Стефанія Миколаївна, старший викладач кафедри гуманітарних 

дисциплін Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, к.е.н 

«Методичні підходи до оцінювання інтелектуальної капіталізації 

економіки в Україні» 



18 

 

4. Дереш Ольга Миколаївна, студент економічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка, Полюга Дарія Михайлівна, доцент кафедри статистики ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Інтелектуальний капітал України» 

5. Садовий Остап Ігорович, студент економічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка, Єрошенко Яна Вадимівна, студент економічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка 

«Основні напрями управління інтелектуальними ресурсами та 

інтелектуальним капіталом промислового підприємства» 

6. Жук Оксана Петрівна доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент, Янчук Анна Миколаївна, студент економічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка, Хоминець Василина Василівна, студент 

економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

«Інтелектуальний капітал та його роль на вітчизняних підприємствах» 

7. Калиняк Юліанна Миколаївна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Романова Юлія Вячеславівна, студент економічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка, Кривешко Ольга Володимирівна, 

доцент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Напрями підвищення ефективності управління людським капіталом на 

підприємстві» 

8. Mishchuk Nataliia, asystent katedry Systemów Informatycznych w Zarządzaniu, 

Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Mishchuk Viktoriya, studentka 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
«Praca zdalna jako rodzaj elastycznych form zatrudnienia na współczesnym 

rynku pracy» 

9. Назаркевич Ігор Богданович, доцент кафедри економіки України ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Роль креативних індустрій в структурній трансформації економіки 

України» 

10. Осідач Оксана Павлівна, доцент кафедри економіки підприємства ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Практичні рекомендації для формування дієвої інноваційної культури у 

підприємництві» 

11. Поушева Віолетта Олександрівна, студент економічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка, Замроз Мар’яна Володимирівна, доцент кафедри 

менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н. 

«Управління розвитком персоналу організації в умовах становлення 

інформаційної економіки» 
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12. Рудик Ольга Романівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 

ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Роль людського капіталу в антикризовому управлінні фінансовою 

стійкістю суб’єктів господарювання» 

13. Собко Юлія Андріївна, студент економічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка, Полюга Дарія Михайлівна, доцент кафедри статистики ЛНУ імені 

Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Питання інтелектуального капіталу в інформаційному суспільстві» 

14. Стефанишин Ольга Василівна, професор кафедри економіки України ЛНУ 

імені Івана Франка, д.е.н., професор 

«Людський інтелектуальний потенціал у інформаційному суспільстві» 

15. Твердохліб Іван Петрович, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Концепція навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (конкурентна 

розвідка)” для інформаційних аналітиків» 

 

СЕКЦІЯ 6. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В 

УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Координатори:  Твердохліб Іван Петрович, к.е.н., доцент, 

                             Мельник Богдан Кирилович, к.т.н., доцент 

 

1. Місюра Вікторія Миколаївна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Осипчук Олександра Олексіївна, студент економічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка, Кохан Маріанна Остапівна, доцент 

кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Стан інформаційної безпеки в Україні» 

2. Малець Юліана Дмитрівна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Полюга Дарія Михайлівна, доцент кафедри статистики ЛНУ 

імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Авторське право як економіко-правовий інститут в Україні» 

3. Нагорнюк Оксана Петрівна, доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Переваги та ризики інформаційної економіки» 

4. Пилипович Софія Орестівна, студент економічного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка, Пилипович Ольга Василівна, доцент кафедри конструктивної 

географії та картографії ЛНУ імені Івана Франка, к.географ.н., доцент 

«Сучасні виклики для інформаційної безпеки в Україні» 
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5. Твердохліб Іван Петрович, доцент кафедри інформаційних систем у 

менеджменті ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент, Сасовець Ігор 

Степанович, магістр кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ 

імені Івана Франка 

«Методика тестування безпеки веб-додатку на основі інформації з 

відкритих джерел» 

6. Чечерницька Марта Русланівна, студент економічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка, Полюга Дарія Михайлівна, доцент кафедри статистики 

ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

«Інформаційна безпека як основна проблема розвитку інформаційної 

економіки в Україні» 
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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 платній основі) у науковому збірнику 

«Формування ринкової економіки в Україні» (фахове видання з економіки).  

Випуск збірника «Формування ринкової економіки в Україні» планується видати до 

31.03.2020 р. Паперові копії збірника будуть розіслані у наукові бібліотеки України, 

електронна версія збірника буде розміщена на сайті економічного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка в розділі «Наука». 

Електронний варіант наукових статей обсягом 8-20 сторінок у форматі MS Word 

потрібно надіслати до 15 листопада 2019 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, JEL, Назва 

статті, Перелік авторів та контактна інформація, Анотація українською мовою із 

переліком ключових слів, Основний текст, Список використаних джерел, Анотація 

англійською мовою із зазначенням назви статті, авторів та ключових слів (див. 

додаток 1, не менш як 2 000 знаків). 

Cтатті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх 

зазначенням:  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання 

даної проблеми, на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття. 

Постановка завдання (формулювання цілей статті). 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

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, JEL D60 

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. 
 

Постановка проблеми. 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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