
   Львівський національний університет імені Івана Франка 
Економічний та  філософський факультети 
Кафедра менеджменту та кафедра психології 

у співпраці 
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка» 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франк 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
Львівське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації 

 «Товариство психологів України» 
ЗАПРОШУЮТЬ 

взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції,  
 «ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  ДУХОВНОСТІ  

В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ» 
19 квітня 2017 року, 

Напрями роботи конференції: 
1. Духовний аспект управління сучасною наукою. 
2. Психологія бізнесу як престижний напрямок у психологічній науці  
3. Духовність та її прояв у надзвичайних ситуаціях життєдіяльності. 
4. Психологічні та економічні механізми подолання кризових явищ в суспільстві. 
5. Проблеми  транспарентності  інформації в управлінні бізнесом. 
6. Формування фінансово-економічної безпеки суспільства. 
7. Міждисциплінарні та міжгалузеві проблеми економіки та управління. 
 

До початку роботи конференції  
планується видання програми та збірника тез  

Вимоги до оформлення тез: обсяг – 2-4 сторінки формату А4, документ Word 
(розширення doc), шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1, 
усі поля – по 2 см., відступ абзацу – 1,25 см. Необхідні реквізити: у верхньому правому кутку 
вказується прізвище, ім’я та по-батькові автора. У наступному рядку – повну назву місця 
роботи/навчання, а також місто. Далі – НАЗВА ДОПОВІДІ з вирівнюванням по центру. 
Вказати номер секції, до якої належать тези. Оргвнесок за видавничі витрати – 150 грн. 

Тези та заявку на участь (прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, наукове звання, 
тему доповіді, місце навчання/роботи, спеціальність, курс, рік навчання (для аспірантів), 
адресу для листування, телефон, e-mail) просимо надсилати до 19 березня 2017 р. на адресу 
Оргкомітету: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, кімн. 304, кафедра менеджменту 
економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;  
е-mail: konfer_lviv@ukr.net    

Оргкомітет конференції 
 Голови: ректор ЛНУ імені Івана Франка, проф. Мельник В.П.; директор 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, акад. Максименко С.Д. 
            Співголови: декан філос. ф-ту, проф. Рижак Л.В.; декан екон. ф-ту, 
доц.Михайлишин Р.В. 
            Оргкомітет: проф. Яцура В.В., проф. Хоронжий А.Г., проф.Савчин М.В., проф. 
Варій М.Й., проф.Захарчин Г.М., проф. Лобозинська С.М., доц. Макаренко С.С., доц. Кохан 
М.О., доц. Данилевич Н.М., доц. Мрака Н.М., доц. Борисенко О.М., доц. Войцеховська О.В., 
доц. Сірко Р.І., доц. Слободяник В.І., доц. Стельмах О.В., викл. Кожушко-Лозинська І.І., 
ст.викл. Закалик Г.М., викл. Зошій І.В., Дроздовська Л.О., Євтушок О.В. 

 
Керівники проекту: завідувач кафедри психології, проф. Грабовська Софія 

Леонідівна, проф. Жигайло Наталія Ігорівна (тел.: 096-281-62-19). 
 
Відповідальний за випуск матеріалів конференції: доц. Максимець Юрій Васильович               

(тел.: 067-747-94-23).    
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