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ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«ПОРІВНЯЛЬНЕ ПУБЛІЧНЕ 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції за міжнародною участю 

«Порівняльне публічне управління та 

адміністрування», яка відбудеться 28 

травня 2021 року в ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України за адресою: вул. 

Генуезька, 22, ауд. 401, м. Одеса, 65009, 

Україна. 

 

СКЛАД 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Колісніченко Н.М.— голова, завідувачка 

кафедри української та іноземних мов 

Саханєнко С.Є. — співголова, професор 

кафедри публічного управління та 

регіоналістики 

Маєв А.П. — секретар, доцент кафедри 

української та іноземних мов 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Методологічні проблеми порівняльних 

досліджень у публічному управлінні та 

адмініструванні 

2. Компаративні дослідження у публічному 

управлінні та адмініструванні 

3. Порівняльно-історичні дослідження у 

публічному управлінні та адмініструванні 

4. Бенчмаркінг у публічному менеджменті 

5. Comparative Studies in Public Administration 

(робоча мова секції – англійська) 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 

 

Форма участі у конференції: пленарна 

доповідь, секційна доповідь, публікація без 

доповіді. 

 

Всі форми участі є безкоштовними. 

 

Умови участі: Для участі в конференції 

надіслати на електронну скриньку конференції 

файли заявки та тез виступу (зразок заявки та 

вимоги до тез додаються) не пізніше 19 травня 

2021 року. 

 

Збірка тез конференції: за результатами 

роботи конференції буде видана збірка тез 

конференції. Кожний охочий зможе 

безкоштовно завантажити pdf-файл збірки 

тез, який будо розміщено на сайті інституту. 

 

Проїзд та проживання: здійснюється 

коштом учасника. За попередньо 

підтвердженою оргкомітетом заявкою 

надається місце в гуртожитку. 

http://www.oridu.odessa.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ФАЙЛУ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Файл тез готують в текстовому редакторі 

Microsoft Word,тип файлу «Документ Word 97-

2003 (*.doc)». 
2. Усі поля розміром 2см. 

3. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 

(кегель) — 14, інтервал 1, абзацний відступ —

1,25см, вирівнювання тексту по ширині. 

4. Таблиці виконуються у редакторі Microsoft 

Word. Заголовок (надпис) таблиць виконується 

зверху по центру, а рисунків — знизу по центру. 

5. Обсяг тез: до 5 ПОВНИХ сторінок 

формату А-4. 

6. У списку використаних джерел надавати 

ВИКЛЮЧНО джерела на які є посилання в 

тексті тез (приклад оформлення посилань 
 «Текст цитати» [3, с. 324]). 

7. Бібліографічне посилання оформлюється 

відповідно до норм ДСТУ 8302:2015 

«Бібліографічне посилання. Загальні 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнської 

науково-практичної конференції за 

міжнародною участю:«Порівняльне публічне 

управління та адміністрування» 

 
Прізвище   

Ім’я 

 

По-батькові________________________________

 

Повне місце роботи (навчання)  

 

Назва доповіді  

 

 

положення та правила складання». 
8. Тези, що містять плагіат, не 

розглядаються.  

Заявки учасників та тези доповідей                         Форма участі_________________________________ 
приймаються з 28 березня 2021 року по                  

19 травня 2021 року на електронну скриньку              Назва секції ________________________________  

9. Тези, які не відповідають вимогам щодо 

оформлення та/або надійшли після 19 травня 

2021 року, не розглядаються. 

10. Редакційний комітет конференції залишає 

за собою право на редагування тексту тез. 

е-mail: in.mov.oridu@gmail.com 

Конференція  проводиться за адресою: вул. 

Генуезька, 22, ауд. 401, м. Одеса, 65009, Україна.  

 

Реєстрація учасників конференції

 

Адреса електронної поштової скриньки _________ 

____________________________________________ 

Мобільний телефон __________________________ 

Поштова адреса______________________________ 

11. Назва файлів тез та заявки повинна 

складатися з прізвища, ініціалів та слова 

«тези/theses» або «заявка/application», назва 

починається 09:00,початок конференції о 10:00.   

За більш детальною інформацією                             Потреби у проживанні в гуртожитку ______ 

файлу повинна бути тією ж мовою, що і власне звертайтесь:      E-mail: in.mov.oridu@gmail.com,  
текст тез, наприклад, «Сірко-І-Д-тези.doc», 
Сірко-І-Д-заявка.doc», «Sirko-I-D-theses.doc» 

тел.:(+38) 0482 - 70-59-765 

«Sirko-I-D-application.doc».  

 

 

Мельник,М. В. 

аспірант (назва закладу)  
. 

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

На теперішньому етапі розвитку 

управлінська думка поступово переходить від 

функціонального підходу (текст тез) «Текст 

цитати» [3,с. 324].… 

 

Список використаних джерел: 

1. 

2. 

3. 

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
mailto:in.mov.oridu@gmail.com
http://in.mov.oridu@gmail.com/

