
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми зміцнення економічної 
безпеки держави та суб’єктів господарської 
діяльності», яка відбудеться 10 квітня 2020 року 
у Львівському державному університеті 
внутрішніх справ.  

Напрями роботи конференції: 
1.  Проєктування та застосування систем 

моніторингу і контролю загроз вітчизняними 
суб’єктами господарювання. 

2. Нормативно-правові основи управління 
безпекою підприємницької діяльності в 
Україні. 

3.  Інформаційно-аналітичні системи управління 
ризиками суб’єктів господарювання. 

4.  Еволюція розвитку державних органів 
фінансово-економічної безпеки в Україні. 

5.  Прогнозування та оцінювання ризиків у 
системі державного управління соціально-
економічними процесами. 

 
До участі у роботі конференції запрошуються 

науковці і практики, зацікавлені в обговоренні 
запропонованої проблематики. 

Конференція проходитиме у залі Наукового 
товариства Львівського державного університету 
внутрішніх справ (79007 м. Львів,  
вул. Городоцька, 26) 

Для участі у роботі конференції необхідно 
до 05 березня 2020 року надіслати на електронну 
адресу організаторів конференції 
(nakonnat@gmail.com): 

1) заявку  за наданою формою;  
2) текст тез доповіді, оформлений за 

вказаними вимогами; 
3) копію документа про сплату 

організаційного внеску. 
 

Вимоги до оформлення тез 
Обсяг доповідей: до 3 сторінок. Текстовий 

редактор – Microsoft Word. Шрифт − Times New 
Roman. Формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля – 

по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. 
Стиль – Normal. 
 Відомості про авторів (вирівнювання по 

правому краю): 
–  прізвище, ініціали – шрифт напівжирний; 
–  посада, науковий ступінь, вчене звання – 

шрифт звичайний; 
–  місце роботи або навчання – в дужках 

курсивом. 
 Назва тез: шрифт напівжирний, усі символи 

прописні, без переносу слів, вирівнювання по 
центру. 

 Текстова частина: вирівнювання по ширині, 
без переносу слів. 

 Рисунки та таблиці набираються шрифтом 
Times New Roman, 14 кеглем з одинарним 
міжрядковим інтервалом. Рисунки, діаграми й 
таблиці створюються з використанням чорно-
білої гами. Використання кольорів і заливань 
не допускається! Всі рисунки та таблиці 
повинні мати назву. Рисунок, назва рисунку 
розміщуються по центру без абзацного 
відступу. Назва таблиці розміщується по 
центру.  

 Формули слід набирати за допомогою 
редактора формул MS Equation (версії 3.0 і 
вище) або MathType (версії 4.0 і вище) та 
нумерувати в круглих дужках (2). 

 Список використаних джерел розміщується 
наприкінці тексту в порядку посилання, 
вирівнювання по ширині, оформлюється у 
вигляді нумерованого списку відповідно до 
встановлених вимог. 

Взірець 
Остапчук Є.А., 

професор кафедри фінансів та обліку, 
доктор економічних наук, професор 

(Львівський державний університет  
внутрішніх справ) 

ПРОТИДІЯ ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ 
БЕЗПЕКИ 

Текст доповіді [1, с. 179]. ... 

Список використаних джерел 
1. Геєць В. М. Суспільство, держава, 

економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. 
Київ, 2009. 864 с. 

Текст можна подати у друкованому та 
електронному варіанті (назва файлу повинна 
містити прізвище основного автора). 

Тези учасників конференції планується видати 
окремим збірником до початку роботи конференції. 

Тези будуть надруковані в авторській редакції. 
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та 

інших відомостей відповідальність несуть автори. 
Тексти з великою кількістю помилок та такі, 

що не відповідають зазначеним вище вимогам, до 
збірника не включаються і не повертаються! 

За бажанням автора розширений варіант тез у 
формі статті з дотриманням встановлених 
вимог може бути опублікований у Науково-
аналітичному журналі «Соціально-правові 
студії». 

Початок роботи конференції 10 квітня 2020 
року о 10:00 год., реєстрація учасників з 9:00 год. 

Робоча мова конференції – українська. 
Проїзд і проживання учасники оплачують 

самостійно. 
Організаційний внесок для учасників, які 

візьмуть безпосередню участь у роботі 
конференції, становить 300 грн., для 
дистанційних – 150 грн.  

 

Платіжні реквізити:  
Свирид Марія Романівна 
№ картки 5168 7573 79985932  
АТ КБ «Приватбанк» 
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, 
р/р 29244825509100 

Призначення платежу: «Оргвнесок, ПІП учасника». 
 
Телефони для довідок: 
Ревак Ірина Олександрівна 
067-444-09-63; 
Наконечна Наталія Володимирівна 
067-374-69-67; 
Пацула Ольга Ігорівна 
097-697-64-29. 

mailto:nakonnat@gmail.com
http://www.ief.org.ua/Mon_Geec.htm
http://www.ief.org.ua/Mon_Geec.htm
http://www.ief.org.ua/Mon_Geec.htm


Факультет управління 

та економічної безпеки  
здійснює підготовку 

здобувачів за галуззю 

знань  

07 «Управління та 

адміністрування»  

за такими 

спеціальностями: 

 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітній ступінь бакалавр за 

освітньо-професійною програмою 

«Фінансова аналітика»; 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітній ступінь магістр за 

освітньо-професійною програмою 

«Фінансова розвідка»; 

073 «Менеджмент» освітній ступінь 

бакалавр за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент та безпека бізнесу»; 

073 «Менеджмент» освітній ступінь 

магістр за освітньо-професійною програмою 

«Управління і безпека організації». 
 

З питань умов вступу на навчання 

звертайтеся до Приймальної комісії 

Львівського державного університету 

внутрішніх справ за адресою: 

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26 

тел.: (067) 922-46-70, (032) 255-38-36; 

 

79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 1 

(067) 444-09-63, (097) 697-64-29, (067)374-69-67 

 

@lvduvs.fueb 
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській  

науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми зміцнення економічної 

безпеки держави та суб’єктів господарської 

діяльності» 

Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ім’я––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Місце роботи ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Посада –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Науковий ступінь –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Вчене звання –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Тема доповіді ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Обраний напрям_____________________________________________ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Поштова адреса –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––– 

Контактні телефони: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

e-mail:_____________________________________ 

 
Планую (необхідне відзначте): 

 Виступити з доповіддю (до 15 хв.) 

 Виступити з інформацією (до 5 хв.) 

 

Необхідність запрошення на конференцію (для 

оформлення відрядження): є         / немає  

Потреба у готелі: є       / немає  

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнська  

науково-практична конференція  

 

Актуальні проблеми 

зміцнення економічної 

безпеки держави та суб’єктів 

господарської діяльності 
 
 

10 квітня 2020 року 

 
 

 

 
 

 

м. Львів 


