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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Мета конференції: Обговорення проблем, узагальнення досвіду та формування 
перспектив розвитку науки і практики із залученням зусиль науковців, аспірантів, 
студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав в діяльність вітчизняних 
підприємств, наукових установ, державних організацій тощо. 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Місце проведення: дистанційно з застосуванням технології відеоконференції на базі 
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», м. Львів, вул. Кульпарківська, 99, 
індекс 79021, Україна 
 

27 травня 2021 р. 
 

11.00 – 11.30 реєстрація учасників конференції у додатку ZOOM* 
11.30 – 12.45 пленарне засідання 

 
 

Регламент роботи: 
Виступ на пленарному засіданні  до 3 хв. 
 
 
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, 
 чеська, словацька, польська, російська. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація для приєднання до роботи конференції:  
Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/79985731359?pwd=aW96RVFqRk1tbkEzN21ZSVV0b1JRdz09 
Meeting ID: 799 8573 1359 
Passcode: Hw81Zm 
Початок роботи об 11.30 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова: 
Янковська Л.А. 

 
Заслужений працівник освіти України, академік УАН, 
академік МААК, доктор економічних наук, професор, 
Канцлер Львівського університету бізнесу та права. 

Співголова: 
Сопільник Л. І. 

 
доктор юридичних наук, доктор технічних наук, Заслужений 
винахідник України, професор, начальник Вибухотехнічного 
управління ГУНП у Львівській області. 

Співголова: 
Горбонос Ф. В. 

 
доктор економічних наук, професор, ректор Львівського 
університету бізнесу та права. 

Співголова: 
Jozef  Zaťko 

 
Dr.h.c. mult. JUDr. PhD, LLM, MBA, Honor. Prof. mult. 
prezident  EIDV,  Slovakia. 

 
Відповідальний  
секретар: 
Кошовий Б.О. 

 
 

 
кандидат економічних наук,  
Львівський університет бізнесу та права. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Шевчук Л.Т. доктор економічних наук, професор,  
Львівський університет бізнесу та права. 

Семчук Ж. В. доктор економічних наук, професор, 
Львівський  університет бізнесу та права. 

Сопільник Р. Л. доктор юридичних наук, професор,  
Львівський університет бізнесу та права. 

Мельничук Н. Ю. доктор юридичних наук, доцент,  
Львівський університет бізнесу та права. 

Чистоклетов Л. Г. доктор юридичних наук, професор,  
Львівський державний університет внутрішніх справ. 

Петрик І.В. доктор економічних наук, доцент,  
Львівський університет бізнесу та права. 

Курочка М. І. кандидат юридичних наук, доцент  
Львівського університету бізнесу та права. 

Пинда Ю. В. доктор економічних наук, професор,  
Львівський університет бізнесу та права. 

Скриньковський Р.М. кандидат економічних наук, професор,  
Львівський університет бізнесу та права.  

Зельман Л.Н.  кандидат педагогічних наук,  
Львівський університет бізнесу та права 

 
 


