
ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Все-

української науково-практичної конференції 

«Економічна безпека держави та суб'єктів 

підприємницької діяльності в Україні: проблеми 

та шляхи їх вирішення», яка відбудеться на базі 
Української академії друкарства та Львівського дер-

жавного університету внутрішніх справ. 

На конференцію запрошуються викладачі, аспі-
ранти, слухачі магістратури, студенти вищих нав-

чальних закладів, представники науково-дослідних і 

проектних організацій, комерційних фірм та інших 
організацій, діяльність яких стосується тематики 

конференції. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і 

оподаткування та кафедра підприємництва та маркетингу 

Української академії друкарства.  

Кафедра економіки та економічної безпеки та 
кафедра менеджменту Львівського державного 

університету внутрішніх справ МВС України.  

Кафедра фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу Львівського торговельно- 

економічного університету 

Кафедра економічної теорії, маркетингу та підпри-

ємництва Луганського національного університету                   

ім. Тараса Шевченка 

Відділ проблем регуляторної політики та розвитку 

підприємництва Інституту економіки промисловості НАН 

України 
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності Чернівецького національного університету                   

ім. Ю. Федьковича 

Відділ міжрегіонального економічного розвитку 

Українського Причорномор'я Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України 

Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Подільського державного аграрно-

технічного університету 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ім. академіка УАН З. Маніва Університету 

Короля Данила 

Циклова комісія з фінансів, банківської справи і 

страхування Калуського коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій ІФНТУНГ  

Академія економічних наук України 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Україна, 79000, м. Львів, вул. Підвальна, 17, кім. 9.  
Тел.: (032) 297 51 12 Шляхетко Віталій 

 Караїм Мирослава 

                                                Халіна Олена                                                  
E-mail: uad_feb_2015@ukr.net  

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі в роботі конференції необхідно до             

15 травня 2019 р. надіслати на електронну адресу 
оргкомітету заявку (зразок додається) та тези 

доповідей. 

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Робочі мови конференції — українська, росій-

ська, англійська. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Економічна безпека в системі національної 
безпеки держави. 

 Основні пріоритети зміцнення фінансової без-

пеки України. 

 Соціальні аспекти економічної безпеки держави. 

 Тенденції та напрями забезпечення продо-

вольчої безпеки.  

 Пріоритети державної підтримки науки і тех-
ніки в процесі забезпечення виробничої безпеки на 

макрорівні. 

 Вирішення проблеми конкурентоспромож-

ності вітчизняної продукції для гарантування зовніш-

ньоекономічної безпеки України. 

 Ефективне використання енергетичних 

ресурсів країни та диференційованість й 

екологічність енергетичних ресурсів як передумова 
забезпечення енергетичної безпеки України. 

 Демографічна безпека як стан захищеності 

держави, суспільства та ринку праці від демогра-

фічних загроз. 

 Гарантування виробничої безпеки як важли-
вої умови підвищення рівня конкурентоспроможнос-

ті національної економіки. 

 Вплив інвестиційно-інноваційної безпеки на 

розвиток високотехнологічного виробництва в Україні. 

 Тіньова економіка як реальна загроза еконо-
мічній безпеці України. 

 Стратегія формування економічної безпеки 

України за умов глобалізації. 

 Проблеми та перспективи забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства в Україні. 

 Діяльність суб’єктів системи національної 

безпеки України із забезпечення економічної безпеки 
суб’єктів господарювання. 

 Міжнародний і вітчизняний досвід, націо-

нальні та міжнародні стандарти системи забезпечен-

ня економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

 Критерії, показники й індикатори стану сис-
теми економічної безпеки підприємства та оцінка її 

ефективності. 

 Управління системою економічної безпеки 

підприємства. 

 Методичні засади гарантування фінансової, 
кадрової, техніко-технологічної, інформації, силової 

та інших функціональних складових економічної без-

пеки на мікрорівні. 

 Діяльність служби економічної безпеки під-

приємства у взаємодії з правоохоронними органами. 

 Обліково-аналітичне забезпечення системи 
економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

 Механізми системи економічної безпеки 

суб’єктів господарювання. 

 Менеджмент безпеки як новий напрям су-

часної науки. 

http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1101.html?task=view
http://www.pdatu.edu.ua/faculty-ekonomchny/1101.html?task=view


 Контролінг у системі зміцнення економічної 

безпеки суб’єктів підприємництва. 

 Стратегія розвитку системи економічної 

безпеки суб’єктів господарювання в Україні. 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ БЕЗКОШТОВНА 

 
У дні проведення конференції учасникам буде 

надісланий електронний варіант тез доповідей. 

 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 

 
1. Матеріали повинні бути подані українською, 

російською або англійською мовами. 

2. Тези надсилаються на електронну адресу 
оргкомітету. 

3. Обсяг тез повинен становити не більше 

трьох сторінок формату А 4. 
4. Матеріали необхідно підготувати за допо-

могою редактора MS Word, шрифт — Times New 

Roman, кегель — 14, інтервал — 1,5. Розмір полів — 

2 см з усіх боків. 
5. Загальна схема побудови тез: прізвище та 

ім’я автора, установа, місто — у правому верхньому 

куті; назва тез — великими літерами по центру, текст  
— через два інтервали після назви. 

6. Використання ілюстративних матеріалів і фор-

мул у тезах повинно бути мінімальним (ілюстрації вик-

лючно чорно-білі). 
7. Літературні джерела нумеруються відповідно 

до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і 

сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Літе-
ратура наводиться наприкінці статті у списку джерел 

мовою оригіналу. 

8. До тексту тез без погодження з автором мо-
жуть бути внесені редакційні виправлення. 

9. Роботи, що не відповідають даним вимо-

гам, не розглядаються. 

 
 

Приклад оформлення тез доповідей  

Устименко Ігор 

Українська академія друкарства, м. Львів 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Розвиток будь-якої соціально-економічної системи є неможливий без 

забезпечення прийнятного рівня її безпеки, а від так пріоритетним є 
розроблення методологічних засад управління економічною безпекою із 
врахуванням сучасних тенденцій розвитку підприємницьких структур та 
їх ролі у розвитку національної економіки  [1]. 

 

Література: 
1. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в 
нестабільних ринкових умовах : моногр. / З. Б. Живко, С. В. Князь, В. І. 
Ляшенко, Н. В. Осадча  та ін. ; за заг. ред. А. М. Штангрета. – Львів : Укр. 
акад. друкарства, 2015. – 506 с. 

 
 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Прізвище _____________________________ 

Ім’я _____________________________ 

По батькові _____________________________ 
   Науковий ступінь, 

вчене звання _____________________________ 

Посада _____________________________ 

Організація _____________________________ 
Науковий керівник _____________________________ 

             (за необхідності)                    (П.І.Б., науковий ступінь, місце роботи., посада) 

Поштова адреса _____________________________ 
Телефон _____________________________ 

Факс _____________________________ 

E-mail _____________________________ 
          Назва доповіді _____________________________ 
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м. Львів, Україна 
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