ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року
проводить
щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію за міжнародною участю
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ,
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ»
Місце проведення: вул. Е.Потьє, 20, конференц-зал
Мета Конференції: залучення науковців та практиків до обговорення актуальних питань
публічного управління в контексті новітніх викликів та розробка пропозицій щодо
підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
На Конференцію запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні
службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, представники
засобів масової інформації, представники громадських організацій та інші зацікавлені особи.
Робочі мови Конференції: українська, англійська.
Регламент проведення заходу: 9.00 – 17.00
9.00 – 9.55 – реєстрація учасників
10.00 – 12.30 – пленарне засідання
12.30 – 13.30 – перерва
13.30 – 16.00 – робота в секціях
16.00 – 17.00 – підведення підсумків
9.00 – 14.00 – виставка наукової, навчальної та навчально-методичної літератури, що
презентує доробок наукових і науково-педагогічних працівників Національної академії
державного управління при Президентові України.
СЕКЦІЇ
1.

Оцінка якості державної політики
Модератори:
Л.Гонюкова, д.держ.упр., проф., в.о. завідувача кафедри
державної політики та суспільного розвитку;
С.Хаджирадєва, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри
державного менеджменту;
С.Дубенко, к.ю.н., доц., завідувач кафедри державознавства і
права;
Т.Василевська, д.держ.упр., проф., в.о. завідувача кафедри
державної служби та кадрової політики.

2.

Децентралізація публічного управління
Модератори:

В.Вакуленко, к.держ.упр., доц., завідувач кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом;
І.Дегтярьова, д.держ.упр., професор кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом;
В.Колтун, д.держ.упр., доц., професор кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом.
3.

Ціннісні орієнтири інтеграційних процесів
Модератори:
Ю.Мельник, к.ю.н., в.о. завідувача кафедри глобалістики,
євроінтеграції та управління національною безпекою;
А.Дацюк, к.політ.н., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою;
О.Карпенко, д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри інформаційної
політики та електронного урядування.

4.

Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління
Модератори:
О.Петроє, д.держ.упр., доц., професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики;
В.Карлова, д.держ.упр., доц., професор кафедри політичної
аналітики і прогнозування
С.Бронікова, д.держ.упр., доц., професор кафедри україністики та
іноземних мов;
М.Кравченко, д.держ.упр., доц., професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики.

5.

Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень
Модератори:
Н.Олійник, д.держ.упр., доц., в.о. завідувача кафедри управління
національним господарством та економічної політики;
Н.Балдич, к.держ.упр., доц., доцент кафедри управління
національним господарством та економічної політики;
С.Телешун, д.політ.н., проф., в.о. завідувача кафедри політичної
аналітики і прогнозування;
І.Рейтерович, к.політ.н., доц., доцент кафедри політичної
аналітики і прогнозування.

Для участі у Конференції необхідно до 03 травня 2017 року подати до оргкомітету:
–
заявку
–
тези доповіді
–
пропозиції до проекту резолюції Конференції.
–
квитанцію про сплату організаційного внеску (або її копію)
До Конференції заплановано випуск збірників тез за секціями.
Учасники Конференції здійснюють оплату організаційного внеску – 170 грн. ;
у призначенні платежу обов’язково вказується назва послуги, прізвище та ініціали:
«оргвнесок для участі у Конференції (прізвище, ініціали)».

Реквізити для перерахування коштів: отримувач – НАДУ при Президентові України, р/р
31254206113561 у ДКС України, код банку 820172, код ЄДРПОУ 23696843
У разі відмови від участі в роботі Конференції організаційний внесок не повертається.
Не сплачують організаційного внеску доповідачі на пленарному засіданні, керівники секцій,
працівники, слухачі, аспіранти та докторанти Національної академії та її регіональних
інститутів державного управління.
Витрати, пов’язані з перебуванням на Конференції, здійснюються за рахунок учасників.
Координати оргкомітету: 03057, м. Київ, вул. Софії Перовської, 5, кім. 700 (7 поверх), тел.
(044) 455-68-05. Електронна адреса: konf_nadu@ukr.net

