
Контакти:

(032) 241 90 46 – 
Гординська Оксана Ігорівна

(097) 33 64 456 – 
Матвійчук Тарас Дмитрович

(067) 682 38 60 – 
Бабець Ірина Георгіївна

Організаційний  внесок  учасника
конференції:

- для студентів – 40 грн.,
- для аспірантів, ад’юнктів – 90 грн.,
- для усіх інших учасників – 140 грн. 

Оплата  включає  вартість  підготовки
матеріалів  до  друку  та  друк  збірника
конференції.  Розсилка  збірника  здійснюється
за рахунок коштів автора.

Реквізити для оплати
організаційного внеску:

Оплату проводити лише у відділеннях 
Приватбанку на карту Приватбанку, 
карта № 5168 7572 1507 7019, 
отримувач Бабець Ірина Георгіївна
Призначення платежу:
 Організаційний внесок за участь в 
конференції від ______________________

                          (прізвище, ім’я, по батькові
учасника) 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Янків М. Д, ректор Львівського інституту 
менеджменту, д.е.н., проф.

Миронюк В. М., проректор Львівського 
інституту менеджменту, к.геогр.н.,

Даниленко Н. Б., завідувач кафедри 
фундаментальних економічних та 
природничих дисциплін Львівського інституту
менеджменту, к.е.н., доц; 

Бабець І. Г., завідувач кафедри маркетингу 
та економічної безпеки Львівського інституту 
менеджменту, д.е.н., доц.; 

Ніколаєв В. П., завідувач кафедри 
менеджменту та міжнародного бізнесу, д.е.н., 
проф;

Матвійчук Т. Д., завідувач кафедри 
гуманітарних дисциплін, к.соц.н.

 Електронна адреса оргкомітету:

 lim.online.conference@gmail.com

Для оформлення буклета використано зображення із
наступного джерела: http://korukayaking.co.uk/north-

coast/

Львівський Інститут Менеджменту

Кафедра фундаментальних економічних та
природничих дисциплін

Кафедра маркетингу та економічної безпеки
Кафедра менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра гуманітарних дисциплін

 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ
БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТІВ МІКРО-

ТА МАКРОРІВНЯ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

31  травня  2016 року

м. Львів
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Метою конференції є обговорення науково-
практичних  проблем  управління  фінансово-
економічною  безпекою  України  на  різних
рівнях  системної   ієрархії  управління,
розробка рекомендацій щодо їх розв’язання на
основі висновків і пропозицій за результатами
наукових досліджень вчених-економістів.

До  участі  у  конференції  запрошуються:
науковці,  докторанти, аспіранти та здобувачі,
викладачі  та  студенти  ВНЗ,  фахівці  з
економіки  та  фінансів,   підприємці,
представники  органів  державної  влади  та
органів місцевого самоврядування.

Після  закінчення  роботи  конференції  тези
доповідей  будуть  опубліковані  у  “Збірнику
матеріалів конференції” і розіслані учасникам.

На  одну  доповідь  –  один  авторський
примірник  збірника,  незалежно  від  кількості
співавторів.  Запит  на  додатковий  примірник
збірника просимо подавати під час реєстрації! 

Для участі у конференції необхідно
до 30 травня 2016 року (включно):

I. Заповнити заявку на участь у конференції.
II. Сплатити організаційний внесок.
III. Надіслати оргкомітету:

• тези доповіді;
• відскановану  квитанцію  про  сплату

організаційного внеску.

 Електронна адреса оргкомітету:

 lim.online.conference@gmail.com 

Робота конференції
здійснюватиметься за напрямами:
1. Теоретико-методологічні аспекти 

економічної безпеки держави та 
підприємств. 

2. Тенденції та пріоритети 
формування економічної безпеки 
держави в контексті сталого розвитку.

3. Проблеми та напрями зміцнення 
фінансово-економічної безпеки суб’єктів
господарювання. 

4. Інституціональні чинники 
економічної безпеки держави та 
підприємств в умовах трансформації 
суспільства.

5. Антикризовий менеджмент в 
системі економічної безпеки.

6. Ефективне управління людським 
капіталом в контексті економічної 
безпеки підприємства.

7.  Захист інтелектуальної власності 
в Україні як механізм забезпечення 
економічної безпеки на макро- та 
мікрорівні.

8. Соціальні та психологічні аспекти 
економічної безпеки.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище, ім'я, по батькові _______________
Організація (установа, ВНЗ) ______________
Статус (студент, аспірант, доцент, професор) _
Тема доповіді ___________________________
Назва секції ____________________________
Домашня адреса (адреса для листування)
_______________________________________
E-Mail: _________________________________
Телефон: _______________________________
Номер відділення пошти (або адреса) для 
пересилання збірника конференції 
_________________________________
Кількість збірників для надсилання ________

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 Обсяг  тез  доповіді  –  до  5  повних  сторінок
формату  A4  (297 × 210 мм),  орієнтація  –
книжкова.  Береги:  верхній,  нижній,  лівий,
правий  –  20 мм.  Шрифт:  гарнітура  –
Times New Roman,  кегль  –  14,  міжрядковий
інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний). 

 Прізвище,  ім’я,  по  батькові  автора  (повністю,
жирним  шрифтом),  його  статус  (аспірант,
доцент,  професор),  навчальний  заклад
друкуються у правому кутку сторінки. 

 Назва  тез  друкується  по  середині  сторінки
жирними великими літерами.

 список  використаної  літератури
(Times New Roman,  12,  курсив)  розміщується
після  тексту  тез  (бібліографічний  опис
літературних  джерел  здійснюється  згідно  зі
встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК
України”); посилання на літературу слід давати в
квадратних  дужках.  Не  використовувати
гіперпосилання. 

 Рисунки  мають  бути  скомпоновані  у  вигляді
єдиного об’єкта.

 Тези  не  підлягають  додатковому  редагуванню,
тому вони мають бути ретельно перевірені.

 Відповідальність  за  представлений  у  тезах
матеріал несуть автори доповідей.

Структура оформлення тез:

(приклад)
Секція:  Теоретико-методологічні  аспекти
економічної безпеки держави та підприємств

Кравчук Ірина Дмитрівна
доцент кафедри менеджменту 

та міжнародного бізнесу
Львівського інституту менеджменту

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

текст... текст... текст...
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