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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічній науково-практичній конференції 

«Сталий розвиток регіонів України: проблеми забезпечення та реалізації», яка 

відбудеться 25 травня 2018 р. в Одеському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Конференція розпочне свою роботу 25 травня 2018 року о 09:30 год. Реєстрація 

учасників розпочнеться о 09:00 годині.  

 

Передбачається робота по таким науковим секціям: 

1. Сталий розвиток регіонів: теорія та практика. 

2. Бюджетні відносини та їх реформування в контексті реалізації концепції сталого 

розвитку. 

3. Моделі та інформаційні технології в управлінській практиці та навчальному процесі. 

 

За результатами конференції будуть підготовлені матеріали конференції. Кращі 

доповіді, оформлені відповідно до останніх вимог ВАК, за рішенням оргкомітету 

конференції, будуть рекомендовані до друку в збірнику наукових праць ОРІДУ НАДУ 

«Актуальні проблеми державного управління».  

 

Вимоги до оформлення тез доповіді:  

 обсяг 2 - 3 повних  сторінки; 

 текстовий редактор – Microsoft Word; 

 поля – 2 см з усіх боків; 

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 міжрядковий інтервал – 1,0; 

 абзацний відступ – 1,25; 

 орієнтація книжкова без проставлених сторінок, без переносів; 

 список використаної літератури кеглем – 12, не більше трьох джерел; 

 робоча мова конференції – українська. 

 



Порядок розміщення матеріалу: Зліва у верхньому рядку ставиться УДК. На 

тому ж рівні, праворуч, малими літерами друкуються прізвища авторів, нижче їх посади 

та назви установ, в яких вони працюють. Через один інтервал, посередині великими 

літерами друкується назва доповіді. Також через один інтервал - основний текст з абзацу. 

Текст повинен закінчуватися висновками та переліком використаної літератури.  

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають 

вимогам або тематиці конференції. 

 

Для участі у конференції потрібно не пізніше 10 травня 2018 року відправити 

вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу e.kafedra@ukr.net заявку 

на участь (форма додається), тези доповіді.  

 

Адреса оргкомітету: 65009, Україна, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України., кафедра економічної та фінансової політики, каб. 412. 

Контактний телефон (048) 729-76-53. 

E-mail: e.kafedra@ukr.net 

 

З повагою, оргкомітет конференції 
 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ: 

УДК 332  Чорна Н.М.,  слухачка факультету ДУ 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ЗДІЙСНЕННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  

РЕГІОНАЛЬНОЇ  ФІНАНСОВОЇ  ПОЛІТИКИ 

 

Держава здійснює регіональне управління  галузями господарського 

комплексу регіону, соціальної інфраструктури, природним середовищем, 

населенням і трудовими ресурсами, а також усіма адміністративно-

територіальними одиницями, які входять до складу регіону. 

Головна мета державного регулювання розвитку регіонів - це 

оптимальне поєднання інтересів держави й окремих регіонів, оскільки 

економіка країни є складною цілісною структурованою системою, в якій 

окремі елементи перебувають у певних пропорціях, що забезпечують 

раціональну структуру економіки країни та її регіональних підсистем, а отже, 

ефективність їх функціонування[1]. 
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