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Міжвузівська науково-практична конференція 

СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКА: 
ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА, СОЦІУМ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ:

 Суспільні трансформації та проблеми  соціалізації особистості

 Історичний та 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 в конференції необхідно:
– до 1 червня подати заявку на участь у конференції на адресу оргкомітету.
– до  30 травня подати  електронною  поштою в оргкомітет  конференції  електронний варіанти

матеріалів  доповіді.  За  результатами  роботи  конференції  буде  опубліковано  збірник матеріалів
доповідей конференції.

Адреса оргкомітету: 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: lviv_maup@gmail.com (на
конференцію)

Контактні особи: Гринькевич Ольга Степанівна,  к.е.н., заступник директора з наукової роботи, тел.+38 (097) 402 37 39.
Данилюк Леся Григорівна, завідувач кафедри менеджменту організацій (032) 224-91-25
Іванюк Уляна Володимирівна, викладач кафедри менеджменту організацій +38(097) 990 65 59

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  ДОПОВІДІ 

Обсяг матеріалів доповіді – 3-5 сторінок тексту формату А4, набраних у редакторі  MS Word.  Структура
матеріалів  доповіді:  стисле  обґрунтування  актуальності  обраної  теми  дослідження;  систематизований  виклад
існуючих  та  можливих  напрямів  (об’єктів,  методів,  способів,  показників)  дослідження  у  рамках  поставленої
проблеми; висновки і рекомендації з вирішення поставленої проблеми. 

Параметри  форматування  документу:   шрифт -  Times  New  Roman,  кегль  12;  література  –  кегль  10;
параметри cтopінки: поля – зверху, знизу – 2 см, зліва, справа  - 3 см; - міжрядковий інтервал – 1,1. 

mailto:cstei@cstei.lviv.ua


Зразок оформлення матеріалів
Ю.В. Савчук,

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА (кегль 1  2, верхній регістр)

(кегль 12)  Початок нового тисячоліття – це не тільки хронологічний рубіж в історії, а й час переходу до нового
розуміння  соціально-політичного  життя,  визначення  нових  орієнтацій  і  стратегій  поведінки  у  соціально-політичному
просторі. Специфіка цього….

...
Література (  кегль   10  ):

1. Іванов М. Що таке “громадянська” і що таке “політична” освіта? / М. Іванов // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. –
С. 61-65.

2. ......
Матеріали, подані з порушенням вказаних вимог, розглядатися не будуть.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають
наведеним вимогам та основним тематичним напрямкам конференції.

ОРГВНЕСОК
Для участі у роботі конференції необхідно зробити організаційний внесок в розмірі: для юридичних осіб -

100 грн. (в т.ч. ПДВ); для фізичних осіб - 50 грн. на часткове покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих
матеріалів конференції,  інформаційно-організаційним забезпеченням, виданням збірника матеріалів конференції.
Організаційний  внесок  просимо  перерахувати  в  термін  до  10  червня 2015  p.  на  р/р  260020001742;  АФ  АТ
Укрексімбанк, м. Львів, МФО 325718, ЄДРПОУ 25558766. Призначення платежу: за участь у конференції Прізвище,
без ПДВ.

Копію платіжного доручення мати при реєстрації.  Проїзд,  проживання і  харчування учасники конференції
оплачують самостійно. 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
11 червня 2014 р.  Львівський інститут МАУП, м. Львів, вул Мазепи, 29, ауд. 209. Реєстрація

учасників  конференції  (9.00-10.00).  Урочисте  відкриття  (10.00).  Пленарне  засідання  (10.10-11.30).
Секційні засідання (12.00-14.30)

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 ________________________________

Назва доповіді (виступу)_______________________

________________________________________

________________________________________

Навчальний заклад_____________________________
_______________________________________________________

Адреса закладу _________________________________________

Телефон _______________________________________________

E-mail: _________________________________________________

Планую (потрібне відмітити)

 Виступити з доповіддю (до 15 хв.)

 Виступити з повідомленням (до 5 хв.)

 Взяти участь як слухач.

Потреба в готелі:  Так        Ні

Дата приїзду:____________________________________________

Дата від’їзду:____________________________________________

Підпис учасника _________________________________________
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