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SEKCJE TEMATYCZNE:
1. Globalna ekonomia rozwoju nowoczesnej gospodarki światowej.
2. Tendencje i priorytety rozwoju stosunków międzynarodowych w warunkach globalizacji.
3. Współczesne tendencje procesów eurointegracji w warunkach niestabilności gospodarki.
4. Przestrzeń innowacji i informacji: kształtowanie, efektywność i rozwój w sferze edukacji i
nauki.

ROBOCZE JĘZYKI KONFERENCJI - polski, ukraiński, angielski.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Dla uczestnictwa w konferencji prosimy przed 25 stycznia 2016 r. wypełnić formularz
zgłoszeniowy (http://goo.gl/forms/59X32At5s2) i przed 01 lutego wysłać tekst referatu na adres
mailowy apkonf2016@gmail.com (w pliku pod tytułem, na przykład: Іvov_konf2016.doc). Dla
studentów wymagana jest recenzja konsultanta naukowego.
W ciągu dwóch dni autor otrzyma potwierdzenie i akceptacje materiałów. W przypadku
braku wiadomości – proszę wysłać materiały ponownie. Po uzyskaniu decyzji przyjęcia materiałów,
autor otrzyma odpowiedną wiadomość.
Po otrzymaniu materiałów planuje się wydanie monografii i materiałów konferencji (dla
sekcji studenckiej).
OPŁATA REJESTRACYJNA:
uczestnictwo 40 euro (25 euro dla studentów) obejmuje: teczkę uczestnika, przerwę
kawowa, certyfikat uczestnika, jeden egzemplarz monografii albo materiały konferencji
(sekcja studencka)*;
uczestnictwo zaoczne 20 euro (10 euro dla studentów);
opłaty dodatkowe: jeśli łączna liczba znaków wtekście przekracza 22000 - opłata jest większa
o 5 euro za kolejne 2000 znaków; opłata pocztowa (Państwa UE - 10 Euro, Ukraina i inne
państwa – 5 euro);
dodatkowe egzemplarze monografii - 10 euro za egzemplarz
*termin dokonania opłaty – do 01 lutego 2016 roku
(kopię dokumentu dokonania opłaty należy wysłać na adres e-mail)
Istnieje możliwość zapewnienia uzyskania dokumentów wizowych.
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy konferencji organizują samodzielnie. Natomiast dla
uczestników jest możliwość zakwaterowania w akademiku Akademii Polonijnej - koszt pobytu za
osobę - 40 zł za dobę (ze śniadaniem i obiadem).
Obrady będą przeprowadzane w formacie wygłaszania referatów (z prezentacją w formacie
.ppt/.pptx/.pdf). Czas wygłaszania referatów do 10 minut, dyskusja - 10 minut.
WYMOGI REDAKCYJNE
Objętość artykułów naukowych do kolektywnej monografii: 20000-22000 znaków.
Objętość informacji do materiałów konferencji (sekcja studencka): 2000-2200 znaków.
Marginesy lewy, prawy, dolny i górny – 2,0 cm.
Czcionka tekstu: Times New Roman 14 pkt, interlinia 1 pkt, wcięcia akapitów: 1 cm.
Wzory matematyczne, tabele, rysunki wykonuje się za pomocą programu MS Office.
Dla rysunków i tabel - czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1 pkt, opis ryciny
powinien być umieszczony pod rysunkiem. Jeśli tabela albo rysunek zawiera dane pochodzące z
cudzej pracy, należy podać pod nią ich źródło.
Numeracja tabel (cyframi arabskimi) i tytuł powinny być umieszczone nad tabelą.
Niedozwolone jest umieszczenie tabel w albumnym formacie. Szerokość tabel nie może
przekraczać szerokość tekstu.
Matematyczne formuły powinny być wykonane czcionką Microsoft Equation.
Materiały mogą zawierać maksymalnie dwóch współautorów.
Artykuł naukowy powinien zawierać wyniki oryginalnych badań autora / autorów. Materiały
zaakceptowane do publikacji przyjmuje się w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

Przy cytowaniu obowiązkowe jest powoływanie się na źródło umieszczone w bibliografii.
Odpowiedzialność za treść artykułów, wiarygodność danych, faktów, cytatów, poziom
samodzielności zdobytych wyników w całości ponoszą autorzy artykułów.
Materiały, które nie spełniają określonych wymogów lub nie odpowiadają zaproponowanej
tematyce, wysyłane bez przelewu pieniężnego lub po terminie nie będą rozpatrywane!
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Z wyrazami szacunku, Komitet Organizacyjny
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NEW ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY DEVELOPMENT
John B. Sitdson
Ph.D., University, e-mail: js@gmail.net, Warsawa, Poland
Abstract: The article deals with the information economy as a new economic
system wherein information and knowledge are the main products. It is proved that a
central component of an economic system is work with information and use of
information systems in the process of management. The author substantiates the
requirement for the search of new approaches to the solution of problems of development
of institutional structures of information economy. At the same time a new economic
system of the development of society is able to transform not only economic policy of
separate countries but also lessen the value of underlying instruments of stereotyped
economic policy on the whole.
Keyword: knowledge, information, system, information economy, management.

Global growth of information and telecommunication technologies, on
the one hand, and also the necessity of development of scientific knowledge
in the area of theory, methodology and practice of informative approach of
study of information economy and society, on the other hand, determines
topicality of consideration of the process of formation of information
economy. Information turns into a strategic resource and factor of
acceleration of scientific, technical and technological development and
becomes a part of the real economy. It presupposes the conceptual
comprehension of the process of establishment of an informative and
technological method of production and related to it forming of an
information paradigm in a modern economic science.
A considerable contribution to the research of the problems of the
establishment of an information society was made by one of the most
authoritative social thinkers and researchers of the modern world Manuel
Castells1.
The term “information economy” was first used in 1976 in works of
Mark Porat, an employee of the Stanford Centre and designated by him as a
cluster of industries, engaged in the production of modern databases and
facilities which provide their application and functioning. He is given the
credit for introducing a distinction between the primary and secondary
information sector of economy. A primary sector, according to his opinion,
can be estimated quantitatively, while everything is much more difficult with
the secondary one. Porat refers to it information activity inside companies
and government institutions and unites these two sectors, thereby
eliminating the uninformative elements of economy.
The technological progress and innovations are long-term motive forces
of the economic growth. In the conditions of global economy of knowledge
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and the development of innovative activity in a technological sphere, it’s
important for the developing countries to lay sound foundation for forming
of their potential in the cause of acquisition and generation of knowledge
and technologies to be able to use the possibilities of economic
globalization, and at the same time to solve arising problems.
Vision, strategy and government policies aimed
at creating an enabling environment
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Figure. 1. A national software system2

The conception of information economy includes fundamental
definition of information society. It’s defined as a system of connections and
relations between individuals, which appear in the process of interchange of
information concerning social and economic activity. Information economy
is simultaneously defined as a system of public relations, wherein the
information is a basic productive resource.
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