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Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні системи в 

енергетиці та АПК» проведено в рамках ХХІІ Міжнародного науково-

практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій».  

Проведення Х Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційні системи в енергетиці та АПК» цьогоріч було приурочено 165-

річчю Львівського національного аграрного університету, 120-річчю 

присвоєння йому статусу Академії, а також 20-річчю заснування кафедри 

енергетики. 

Учасниками конференції були представники: 

- Варшавського університету природничих наук (доктори наук 

Хоховський А., Обставський П., Новаковський Т., Хлебовський Я.; доктори 

філософії Чекальський Д., Корпиш К., Автонюк М., Алексієюк-Гаврон Й., 

Бакон Т., Бонк К.); 

- Інституту технологій і наук про життя, Познаньська філія (доктор 

філософії Валовський Г.); 

- Університету сільського господарства в Кракові (доктори наук 

Якубовський Т., Ковальчик З.; доктори філософії Ґелжецький Й., Бжихчик Б.); 

- Західнопоморського технологічного університету у Щецині 

(Гжещак Я, Врублевська А); 

- Академії ім. Якуба з Парадіза у Гожуві Великопольському (доктор наук 

Конєчний Р.; доктор філософії Радомська-Залас О.; Файдек-Бєда А., Перець 

А.); 

- Еберсвальдського університету сталого розвитку (доктори наук 

Кремер Т., Блох Р.); 

- Білоруського державного аграрно-технологічного університету 

(кандидати наук Протосовицький І.; Протосовицький Д., Непарко Т., 

Подашевськая Н., Галушко Є.; с.н.с. Серебрякова Н.);  

- Білоруського державного університету (кандидат наук Костюкевич С.); 

- Державного біотехнологічного університету (доктори наук Мороз О., 

Мірошник О., Коломієць В., Порадченко С.; магістри: Павлов А., Мішин А., 

Синенко М.); 



- Житомирського національного політехнічного університету (кандидат 

наук Пулеко І.); 

- Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного (кандидати наук Болтанський Б., Болтянська Л., Болтянська Н., 

Паніна В., Дашивець Г., Дереза О., Скляр Р., Колодій О.; ст. викладач Дереза 

С., Ковальов О.; асистенти Григоренко С., В’юник О.; інженер Комар А.); 

- Національного лістотехнічного університету України (кандидати наук 

Войтович І., Валюх О., Башуцька У., Місін А.); 

- Національного університету «Львівська політехніка» (доктора наук 

Щур І.; Білецький Ю., Марущак Ю, Копчак Б.; кандидат наук Мідик І., 

Чумакевич В., Чубик Р.); 

- Львівського національного університету ім. Івана Франка (Пушак А., 

Малий Т., Волошиновський А., Фулмес М.); 

- Львівського національного університету безпеки життєдіяльності 

(Коваль Н., Кондисюк І.); 

- Уманського національного університету садівництва (кандидат наук 

Дідур В., бакалавр Підлубний Н.);  

- Інституту відновлювальної енергетики НААН України (д-р наук 

Головко В., к-т наук Коханевич В., а також ); 

- Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» (к-т наук Шигайлов М.) 

- ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

(Лементаріов В.); 

- ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (кандидат 

наук Колодійчук Л.); 

- Університету банківської справи, м. Львів (Чаплига В.); 

-Володимир-Волинського агротехнічного коледжу (кандидат наук 

Спічак В.); 

- Стрийського коледжу Львівського національного аграрного 

університету (Брик О., Блага В., Буцяк Л.); 

- ЗАТ «Технології та комплекси Avasion», Білорусь (кандидат наук 

Леоновець Ю.; Костевич С.); 

- ТОВ «Тянзінська електрична конструкторська компанія» (Гіль М.); 

- Асоціації «Енергоефективні міста України» (Кощарук С.); 

Під час роботи конференції заслухано 63 доповіді, присвячені 

застосуванню інформаційних технологій в енергетичних системах, в тому 

числі з відновлюваними джерелами, забезпеченню енергоефективності, 

ресурсо- та енергоощадності. Значна частина доповідей присвячена 

теоретичним та практичним аспектам реалізації інформаційних технології в 



АПК, проектного менеджменту, ролі та місця інформаційних технології в 

економіко-екологічної оцінці проектів і систем в енергетиці та АПК. 

Враховуючи актуальність питань,  що обговорювались на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інформаційні системи в енергетиці та 

АПК», ухвалено: 

1. Поглибити спільні наукові дослідження з українських закладів 

вищої освіти з університетам в науковими установами Польщі, Білорусії, 

Німеччини, інших країн з питань розробки та впровадження інформаційних 

систем в енергетиці та АПК, враховуючи досвід країн Євросоюзу та України. 

Поглибити співпрацю із закордонними партнерами в напрямку написання 

запитів на фінансування двосторонніх науково-дослідних проектів, а також 

проектів, які реалізовуються науковими консорціумами й фінансуються з 

коштів Євросоюзу тощо. 

2. Розширити коло наукових досліджень у сфері використання 

сучасних інформаційних систем та технологій в енергетиці та АПК, 

скерованих на забезпечення виробникам енергоефективності, ресурсо- та 

енергоощадності, збереження природних ресурсів та досягнення бажаного 

рівня ефективності господарювання. 

3. Організовувати й проводити міжнародні наукові конференції,  

практичні семінари та круглі столи, спрямовані на пошук та формування 

напрямів наукових досліджень щодо теоретико-методологічних обґрунтувань 

та практичного застосування інформаційних технологій для вирішення 

практичних задач і проблем в енергетиці та сільському господарстві, які 

відповідають сучасному рівню світової науки та тенденціям розвитку ІТ-

галузі. 

4. Рекомендувати статті на основі кращих доповідей на конференції 

опублікувати в збірниках наукових праць, які індексуються у наукометричних 

базах Web of Sciences та Scopus. 

5. Використати матеріали конференції у навчальному процесі, при 

плануванні наступних наукових заходів (міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференцій, практичних семінарів, круглих столів тощо) з 

проблематики розвитку інформаційних систем в енергетиці та АПК. 


