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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: обмін інформацією щодо наукових та практичних результатів сучасних 

досліджень у сфері моделювання економіки, обговорення актуальних проблем застосування 

математичного моделювання та інформаційних технологій для формування оптимальних управлінських 

рішень, встановлення контактів між молодими вченими, публікація результатів наукових досліджень. 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Моделювання економіко-виробничих систем. 

2. Економетричні моделі та методи прогнозування. 

3. Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки. 

4. Функціонування економічних систем в кризових умовах. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова програмного комітету: 

Мельник В. П. – член-кореспондент НАН України, д.ф.н., професор, ректор Львівського 

національного університету імені Івана Франка, м. Львів.  

 

Співголови: 

Гладишевський Р. Є. – академік НАН України, д.х.н., професор, проректор з наукової роботи 

Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів; 

Гукалюк А.Ф. – к.е.н., доцент, перший проректор Львівського національного університету імені 

Івана Франка, м. Львів; 

Михайлишин Р. В. – к.е.н., доцент, декан економічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, м. Львів; 

Вовк В.-Б. М. – д.е.н., заслужений професор Львівського національного університету імені Івана 

Франка, професор кафедри економічної кібернетики, м. Львів. 
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Члени програмного комітету: 

Артим-Дрогомирецька З. Б. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, 

м. Львів; 

Великоіваненко Г. І. – к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання та 

статистики, м. Київ; 

Григорук П. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, аналітики, моделювання та 

інформаційних технологій в бізнесі, м. Хмельницький; 

Грицюк П. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій та економічної 

кібернетики, м. Рівне; 

Гур’янова Л. С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики і системного 

аналізу, м. Харків; 

Дмитришин Л. І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, м. Івано-

Франківськ; 

Дмитрів Д. В. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, м. Тернопіль; 

Іванов Р. В. – д.е.н, професор, завідувач кафедри економічного моделювання, обліку та 

статистики, м. Дніпро; 

Ляшенко О. І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, м. Київ; 

Максишко Н. К. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, м. Запоріжжя. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова організаційного комітету: 

Артим-Дрогомирецька З. Б. – к.е.н., доцент, м. Львів. 

 

Члени організаційного комітету: 

Буняк В. Б. – к.е.н., доцент, м. Львів; Антонів В. Б. – к.е.н., доцент, м. Львів; Вовк В. Р. – к.е.н., 

доцент, м. Львів; Дацко М. В. – к.е.н., доцент, м. Львів; Дацків Н. І. – к.е.н., доцент, м. Львів; 

Зомчак Л. М. – к.е.н., доцент, м. Львів; Комар М. І. – к.е.н., доцент, м. Львів; Лагоцький Т. Я. – к.е.н., 

доцент, м. Львів; Панчишин А. І. – к.е.н., доцент, м. Львів; Паславська І. М. – к.е.н., доцент, м. Львів. 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

Форма участі у конференції: дистанційна. 

Інформація для контактів: 

адреса: 79008 м. Львів, проспект Свободи, 18, к. 308, кафедра економічної кібернетики; 

e-mail: ec.dep.economics@lnu.edu.ua; 

тел.:  +38-032-239-47-62 – кафедра економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка;  

+38-098-257-04-98 – Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна; 

+38-068-793-85-70 – Дацко Мирослав Володимирович. 

Додаткова інформація розміщена на інтернет-сторінці кафедри економічної кібернетики 

http://www.cyber.lviv.ua/news. 

 

Збірник матеріалів конференції буде видано в електронному вигляді та розміщено на веб-порталі 

економічного факультету (https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences). 

 

Для участі в конференції необхідно:  

1. Заповнити заявку про участь у конференції за допомогою Google Form 

до 21 листопада 2022 р.  

2. Надіслати текст тез та рецензію наукового керівника для учасників без 

наукового ступеня на електронну адресу ec.dep.economics@lnu.edu.ua до 21 листопада 

2022 р.  

 

 

 

https://fisit.kneu.edu.ua/ua/depts9/k_ekon_matematychn_modeljuvannja/
https://fisit.kneu.edu.ua/ua/depts9/k_ekon_matematychn_modeljuvannja/
mailto:ec.dep.economics@lnu.edu.ua
http://www.cyber.lviv.ua/news
https://econom.lnu.edu.ua/research/conferences
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RENoxkulodK_Z1VUsDiTIpfsm8-WWL5xQVmouVgsAUsP6g/viewform
mailto:ec.dep.economics@lnu.edu.ua
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ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Текст тез (назва файлу Author_Surname.docx) має містити загальну постановку проблеми, короткий 

виклад основного матеріалу дослідження, висновки; обсяг 1-2 сторінки; формат А4; поля: верхнє, праве, 

ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний; кегль – 14; шрифт – Times New Roman. 

Оформлення списку використаних джерел за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Тези будуть перевірені на 

дотримання засад академічної доброчесності. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають тематиці 

конференції та містять запозичення. 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

Павлів І.М. (Кегль №14) 

Науковий керівник : к.е.н, доцент Івашків О.В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка (Кегль №14) 

ВПЛИВ СУСПІЛЬНОЇ КОРИСНОСТІ  

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (Кегль №14) 

Pavliv I.M. (Кегль №14) 

INFLUENCE OF SOCIAL PROFITABILITY TO  IMPLEMENT 

OF INVESTMENT PROJECT (Кегль №14) 

 

У період глибокої економічної кризи доволі гостро постає питання 

інвестування. Особливо важливо правильно оцінювати обсяги та сфери інвестування, 

завдяки чому можна досягнути якнайшвидшого розвитку економічної системи. ....... 

(текст тез) (Кегль №14) 

 

Література: (Кегль №14) 

1. Зомчак Л. М., Старчевська І. М. Симультативне моделювання залежності 

економічного зростання та рівня інфляції України. Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2022. Вип. 1 (105)). 

С. 78-85. (Кегль №14) 
 

 
 

Сподіваємося на Вашу участь у конференції та плідну співпрацю! 


