
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
           

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Увага! 

 
Після направлення тез електронною 

поштою, будь ласка, проконтролюйте їх 
отримання оргкомітетом. 

При використанні учасниками конференції 
презентацій заздалегідь повідомте про 
необхідність використання відповідних 
технічних засобів.  
 

Будемо вдячні Вам за інформування своїх 
колег щодо проведення конференції. 

Сподіваємося на плідну співпрацю в 
процесі роботи конференції. 

 

 

 

Місце розташування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  * Проїзд від залізничного вокзалу та автовокзалу до 

зупинки «Площа 10 квітня», район «Аркадія» 

   Тролейбус: № 7, № 9 

   Маршрутні таксі: № 115, № 198, № 242, № 185 
 

         
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДУ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 
Всеукраїнська науково-практична конференція  

за міжнародною участю 

«РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» 
 

26 жовтня  2018 р .  
Метою конференції є вироблення пропозицій щодо 

реалізації Законів України «Про державну службу», «Про 

вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність»; Указів Президента України 

«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні» та «Про деякі питання Національної академії 

державного управління при Президентові України»; Стратегії 

сталого розвитку «Україн,а – 2020», Стратегії реформування 

державного управління України на 2016-2020 роки, Стратегії 

розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки; Угоди про 

асоціацію України з Європейським Союзом;  Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні. Також на конференції буде 

оприлюднено результати наукових досліджень 2018 року за 

комплексним науковим проектом «Державне управління та 

місцеве самоврядування». 

До участі у конференції запрошуються провідні 

фахівці органів публічного управління України, науковці, 

викладачі, докторанти та аспіранти вищих навчальних 

закладів України і закордонних закладів-партнерів, наукові 

інтереси яких пов’язані з публічним управлінням та 

адмініструванням. 

Одеса, Україна 
 

Адреса та контактні телефони оргкомітету* 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька 22,  

науковий відділ 

Телефони для довідок: (048) 705-97-43, 

факс: (048) 705-97-43, 705-97-05 

http://www.oridu.odessa.ua 

e-mail: konf@oridu.odessa.ua - з позначкою  

«На конференцію» 

 

Шановні колеги! 

Просимо повідомити оргкомітет до                  

19 жовтня 2018 р. про плани Вашої участі у 

конференції: дата приїзду, потреби щодо 

проживання, інше  

Зразок пропозицій до рекомендацій 

конференції 

 

Атаманчук Тамара Василівна, 

докторант кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

Одеського регіонального інституту 

державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України, 

к.держ.упр., доцент 

тел.  (044) 322-22-32, моб. (067) 555-44-44 

 

Пропозиції 

до рекомендацій конференції за напрямом 
(вибирається з переліку, що вказаний в              

інформаційному повідомленні) 
 

1.               (зміст І-ої пропозиції)                     . 

---------------------------------------------------------  

2.                  (зміст 2-ої пропозиції)                 . 

---------------------------------------------------------- 

3.                  (зміст 3-ої пропозиції)                 . 

---------------------------------------------------------- 



 
«РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: 
ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ 

ДОСВІД» 
 

26 жовтня  2018 р.  
 

Напрями панельних дискусій:  
 

 Соціально-гуманітарні аспекти сталого розвитку 
регіону 
 

 Проектування, стратегічне планування, проектний 
менеджмент: що? де? коли? в публічному 
управлінні 

 
Напрями роботи конференції 

(секції) 
 

1. Розвиток системи регіонального управління в умовах 

децентралізації (Керівник: д.держ.упр., проф.,          

Пахомова Т.І.) 

2. Регіонально-економічна система: аналіз та шляхи 

розвитку (Керівник: д.е.н., проф., Ахламов А.Г.). 

3. Публічне управління гуманітарною, соціальною та 

політичною сферами (Керівник: д.держ.упр., проф.,      

Попов С.А.). 

4. Теоретико-методологічне обґрунтування та напрями 

впровадження децентралізації на сучасному етапі 

(Керівник: д.держ.упр., проф., Приходченко Л.Л.). 

5. Україна в інтеграційних процесах (Керівник: к.і.н., 

доц., Кривцова В.М.). 

6. Інноваційні технології в електронному управлінні 
(Керівник: к.ф.-м.н., доц., Пігарєв Ю.Б.). 

7. Проектно-орієтоване публічне управління: теорія та 

практика (Керівник: д.держ.упр., проф.,                  

Безверхнюк Т.М.). 
8. Реформування системи професійного навчання 

публічних службовців (Керівник: к.держ.упр., доц.,  
Давтян С.Г.). 

9. Право в публічному управлінні (Керівник: д.держ.упр., 
проф., Марущак В.П.). 

10. Сучасні інструменти менеджменту в публічному 
управлінні (Керівник: к.е.н., доц.,  Красностанова Н.Е.). 

 

Організаційні форми: панельні дискусії, секції 

Робочі мови: українська, англійська, російська 

 
До уваги учасників конференції ! 

 
1. Для участі у конференції необхідно до 05 жовтня 2018 р.  

на адресу оргкомітету або на e-mail: konf@oridu.odessa.ua 

надіслати з позначкою «На конференцію»: 

заявку на участь у конференції за формою, що додається; 

тези доповіді за зразком, що додається; 

пропозиції до проекту рекомендацій конференції за 

зразком, що додається. 

2. Заявка, тези та пропозиції надаються окремими 

файлами, найменування яких має відповідати прізвищу 

учасника, наприклад: Атаманчук, заявка (тези, 

пропозиції). 

3. Зміст тез доповіді обов’язково повинен відповідати 

тематиці конференції, встановленим вимогам щодо 

наукового рівня, оформлення та терміну подання. Автори 

несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат 

та посилань, а також за дотримання авторських прав. 

 Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які 

не відповідають вищезазначеним вимогам. До публікації 

приймаються тільки одні авторські (або у співавторстві) 

тези. 

4. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції 

(проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються 

учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що 

відряджає. 
 

Календар конференції 

 

Публікація тез доповідей безкоштовна. 

Збірник матеріалів конференції буде розміщено на  

сайті інституту до початку конференції. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом заявок, тез, 
доповідей та 

пропозицій на 
конференцію 

 
до 05 жовтня 2018 р. 

Реєстрація учасників 
конференції 

26 жовтня 2018 р. 
з 900- 1000 

Відкриття 
конференції 

26 жовтня 2018 р. 
о 1000  - 1030 

Проведення 
панельних дискусій 

26 жовтня 2018 р. 
з 1045 

Секційні засідання 
26 жовтня 2018 р. 

з 1400 

Форма заявки 

Заявка 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

за міжнародною участю 
 

«РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» 
 

26 жовтня  2018 р. 
 

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада________________________ 
Назва організації, її адреса, поштовий індекс____________________ 

Контактний телефон з кодом міста, Е-mail_______________________ 

Форма участі в роботі конференції: 
 - виступ на секційному засіданні; 

 - участь у роботі конференції без виступу; 

 - публікація тез без участі в роботі конференції 
Тема доповіді_______________________________________________ 

Назва секції (вказати обов’язково):___________________________ 

Потреба у гуртожитку: 
 - потрібен; 

 - не потрібен. 

Тип номеру_____________________________ 

З 
Зразок оформлення тез доповіді 

 
Атаманчук Тамара Василівна, 

докторант кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, 

к.держ.упр., доцент 

тел.  (044) 322-22-32, моб. (067) 555-44-44 

 

Реформування регіонального управління: 

міжнародний досвід вирішення проблеми… 
Актуальність подальшого розвитку публічного 

управління…(текст доповіді)… [1, с.24]. 

Список використаних джерел  

(в алфавітному порядку, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 

1. 

2. 
** - Вимоги до оформлення тез доповіді: текстовий 

редактор MS WORD, українська мова, обсяг доповіді – до  

3-х сторінок (5400 знаків, включаючи пробіли), інтервал – 

1.5, кегель (Times New Roman) – 12, поля з усіх сторін–2 см. 

mailto:konf@oridu.odessa.ua

