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ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів „Проблеми та перспективи розвитку охорони праці” проведена з метою сприяння вирішенню проблем розвитку безпеки життєдіяльності та визначенню перспектив на майбутній період, а також сприяння застосуванню передових наукових досягнень у галузі охорони праці та соціальних, організаційних аспектів безпеки життєдіяльності.
У роботі конференції взяли участь близько 90 молодих учених, курсантів та студентів, а також понад 40 науково-педагогічних працівників університету та інших навчальних закладів. В цілому на конференції було представлено 14 навчальних закладів.
З доповідями на пленарних і секційних засіданнях виступили 35 осіб. Учасники заслухали та обговорили доповіді з проблем: дієвості системи управління охороною праці підприємствах, установах, організаціях в Україні, механізму  захисту персоналу  від шкідливих і небезпечних виробничих чинників, оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці, аналізу умов праці різних виробничих сфер, використання ризик-орієнтованих підходів з метою зменьшення рівня виробничого травматизму, роль засобів індивідуального захисту працівників, аналізу потенційних небезпек технологічних процесів та обладнання, особливості формування свідомості суспільства щодо культури охорони праці, формування моделі соціально-психологічної небезпеки тощо.
Особливу увагу було зосереджено на питаннях: причини незадекларованої праці в сучасній Україні, вивчення виробничого травматизму, зменшення можливих ризиків для персоналу котельні, аналіз потенційних небезпек  технологічних процесів та обладнання компресорних станцій, профілактики виробничого травматизму, безпеки туристів, мобільні пристрої та їх вплив на здоров’я людини, забезпечення належного соціально-психологічного клімату в трудовому колективі,а також проблемам трудового обов'язку. 
Учасники конференції відзначили, що за останні роки активізувались роботи в напрямі формування нових концептуальних підходів щодо підвищення рівня системи управління та безпеки праці, у визначенні рівня професійної захищеності, щодо виробничого травматизму чи професійного захворювання, поширення інформації та загалом пропаганди безпеки праці.
Учасники конференції рекомендують зосередити основні зусилля на таких проблемах:
	Розробка та вдосконалення дієвості системи управління охороною праці підприємствах, установах, організаціях в Україні відповідно до існуючих вимог.

2. Розроблення рекомендацій з питань моделювання явищ техногенного й природного характеру та технологій ліквідації їх наслідків.
3. Розроблення і здійснення механізму  захисту персоналу  від шкідливих і небезпечних виробничих чинників
4. Дослідження оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці
Конференція рекомендує доповіді, які відповідають тематиці та оформлені відповідним чином, до публікації у збірнику тез конференції, а також кращі доповіді у фахових виданнях Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Організатори конференції впевнені в необхідності подальшої активізації та об’єднанні зусиль учених і практиків різного профілю для вирішення існуючих проблем безпеки життєдіяльності і визначення пріоритетних напрямів їх розвитку в майбутньому.

