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м. Львів 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКА:  

ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА, СОЦІУМ 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Суспільні трансформації і проблеми соціалізації особистості 

 Психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань 

 Історичний і політичний контексти суспільних трансформацій 

 Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі 

 Міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу 

 Безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій 

 Соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій 

 

Для участі у конференції необхідно до 02 червня 2017 року подати електронною поштою в 

оргкомітет конференції електронні варіанти заявки на участь і матеріали доповіді. За 

результатами роботи конференції буде підготовлений електронний варіант збірника матеріалів 

доповідей конференції і розміщений на офіційному сайті Львівського інституту МАУП 

(http://li-maup.edu.lviv.ua) у рубриці “НАУКА. Результати наукової роботи. Наукові заходи”. 

 

ФОРМАТ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

08 червня 2017 р. 9.00-10.00 – Реєстрація учасників конференції; 10.00 – Урочисте 
відкриття конференції; 10.10-11.30 – Пленарне засідання; 12.00-14.30 – Секційні засідання. 

Львівський інститут МАУП: м. Львів, вул. Мазепи, 29, ауд. 204 (пленарне засідання). 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ І КОНТАКТНІ ОСОБИ 

м. Львів, вул. Мазепи, 29, Львівський інститут МАУП, кафедра менеджменту організацій, 

тел. +38 (032) 224-91-25, тел./факс +38(032) 294-00-81. 

E-mail: popovych.mo@gmail.com (на конференцію) 

Контактні особи: 

Данилюк Леся Григорівна, завідувач кафедри менеджменту організацій (032) 224-91-25 

Попович Тетяна Олександрівна, фахівець кафедри менеджменту організацій +38(067) 861 53 

73, 063 015 11 71 

http://li-maup.edu.lviv.ua/
mailto:cstei@cstei.lviv.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 

Обсяг матеріалів доповіді – 4-5 сторінок тексту формату А4, набраних у редакторі MS 

Word. 

Параметри форматування документу:  шрифт – Times New Roman, кегль 14; література – 

кегль 14 (в алфавітному порядку згідно вимог до оформлення літературних джерел); параметри 

cтopінки: поля (зверху, знизу, зліва, справа) – 2 см; міжрядковий інтервал – одинарний; 

абзацний відступ – 1,25. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Л. Данилюк, 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій, 

Львівський інститут МАУП 

А. Мазур, 

студентка, Львівський інститут МАУП 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ  

У МЕНЕДЖМЕНТІ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ 

 

Розвиток сучасних інформаційних технологій, зростання можливостей і загроз, 

пов’язаних із глобалізацією економіки, зумовлюють актуальність розробки і використання 

сучасних методів оцінювання ризиків. 

….. 

 

Література 

Посохов І. М. Аналіз ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства / 

І. М. Посохов // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 311-316. 

 

 

ОРГВНЕСОК 

Для участі у роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 50 грн. 

на часткове покриття витрат, пов’язаних із підготовкою і проведенням конференції, виданням 

збірника матеріалів доповідей. 

Організаційний внесок просимо перерахувати в термін до 07 червня 2017 p. на рахунок 

отримувача 26006000027664; Філія АТ «Укрексімбанк», м. Львів, пр. Чорновола, 61; Код 

банку отримувача 322313; код отримувача 25558766. Призначення платежу: за участь у 

конференції Прізвище, без ПДВ. Електронну копію платіжного доручення необхідно надіслати 

на електронну адресу оргкомітету конференції. Проїзд, проживання і харчування учасники 

конференції оплачують самостійно. 

 
 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

“ С у с п і л ь н і  т р а н с ф о р м а ц і ї  і  б е з п е к а :  л ю д и н а ,  д е р ж а в а ,  с о ц і у м ”  

Прізвище  ___________________________________________  

Ім’я  ________________________________________________  

По-батькові  __________________________________  
Посада _______________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання __________________________ 

Назва доповіді (виступу) __________________________  
Навчальний заклад _______________________________  
Телефон  ___________________________________________________  

E-mail:  ____________________________________________________  

Планую (потрібне відмітити) 
 Виступити з доповіддю (до 15 хв.) 

 Виступити з повідомленням (до 5 хв.) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572


 Взяти участь як слухач. 
Потреба в готелі:  Так        Ні 


