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. Ежена
Потьє, 20, кім. 211 (2 поверх), тел. (044) 455-67-47.
Електронна адреса: konf_ipua@ukr.net.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали подаються у вигляді тез (3–5 сторінок),
набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт –
Times New Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал –
1,5; поля – 20 мм.
Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи/навчання із зазначенням кафедри,
контактний телефон автора зазначаються вгорі ліворуч
від тексту; далі – назва доповіді (по центру). Нижче –
текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
Список використаних джерел подається в
алфавітному порядку після тексту. Бібліографічний опис
здійснюється відповідно до національного стандарту
ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 “Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання”.
Учасники Конференції, які не мають наукових
ступенів кандидата чи доктора наук, подають тези,
завізовані підписом наукового керівника або завідувача
кафедри.
Тези виступів на Конференції будуть публікуватись
без додаткового редагування.
Організаційний комітет з підготовки конференції
має право відхилення тез виступів, що не відповідають
тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо
оформлення.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
В.В.Марченко, кандидат наук з державного
управління, доцент, докторант кафедри публічного
управління та публічної служби НАДУ
тел.: 097 1112233
e-mail: __________
Децентралізація публічного управління: підходи до
оцінки ефективності
Актуальність наукових досліджень щодо ..…
текст виступу… [1, с. 160].
Список використаних джерел
1. Куйбіда В. С. Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед
територіальними громадами: практичні аспекти
реалізації / В. С. Куйбіда, Л. М. Смолова // Зб. наук.
пр. НАДУ. – 2015. – Вип. 1. – С. 146–163.
ЗАЯВКА

на участь у Науково-практичній конференції
за міжнародною участю
“Національні цінності й національні інтереси
в системі публічного управління”
Прізвище, ім’я, по батькові
_______________________________________________
Науковий ступінь: (за
наявності)______________________________________
Вчене звання: (за
наявності)______________________________________
Місце роботи/навчання
_______________________________________________
Посада
_______________________________________________
Тема доповіді (повідомлення)
_______________________________________________
Назва секції____________________________________
Тел.: стаціонарний_________ мобільний____________
Ел. адреса ______________________________________
Дата

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Науково-практична конференція
за міжнародною участю
НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ
Й НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ
В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
12 жовтня 2017 року

Вельмишановні колеги!
12 жовтня 2017 року в Національній академії
державного управління при Президентові України
відбудеться науково-практична конференція за
міжнародною участю «Національні цінності й
національні інтереси в системі публічного
управління».
Місце проведення: вул. Е.Потьє, 20, конференцзал
Мета Конференції: оприлюднення результатів
навчальних досягнень та наукових досліджень у
галузі
знань
“Публічне
управління
та
адміністрування”,
залучення
науковців
та
практиків до обговорення актуальних питань
публічного управління, формування національних
цінностей і реалізації національних інтересів у
контексті новітніх викликів.
На
Конференцію
запрошуються
науковці,
викладачі вищих навчальних закладів, державні
службовці,
посадові
особи
місцевого
самоврядування,
здобувачі
вищої
освіти,
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 – 11.30 – пленарне засідання
11.30 – 12.00 – перерва
12.00 – 16.00 – робота в секціях
16.00 – 17.00 – підведення підсумків

СЕКЦІЇ

Ціннісні виміри публічного управління та
публічної служби
Модератори:
Л.Гонюкова, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри
суспільного розвитку і суспільно-владних
відносин;
С.Хаджирадєва, д.держ.упр., проф., завідувач
кафедри публічного управління та публічної
служби;
В.Трощинський, д.і.н., проф., завідувач кафедри
соціальної і гуманітарної політики.

А.Дуда, к.держ.упр., доц., доцент кафедри
інформаційної політики та цифрових технологій.

Цілі та завдання економічної політики в
контексті реалізації положень Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС
Модератори:
Н.Олійник, д.держ.упр., доц., завідувач кафедри
економічної політики та врядування;
Л.Ільченко-Сюйва, к.держ.упр., доц., доцент
кафедри економічної політики та врядування.

6. Практичний досвід впровадження реформ:
візія випускників Національної академії
Модератори:
С.Москаленко, к.держ.упр., доц., доцент кафедри
публічного управління та публічної служби;
Є.Драп'ятий, магістр державного управління,
заступник
голови
Федерації
профспілок
України.

1.

2.

Ідентичність у вимірах публічної політики та
територіального врядування
Модератори:
С.Телешун, д.політ.н., проф., завідувач кафедри
публічної політики та політичної аналітики;
В.Вакуленко, к.держ.упр., завідувач кафедри
регіонального
управління,
місцевого
самоврядування та управління містом.
3.

Цифрові
трансформації,
безпекові
та
євроінтеграційні
пріоритети
публічного
управління
Модератори:
О.Карпенко, д.держ.упр., завідувач кафедри
інформаційної політики та цифрових технологій;
Ю.Мельник,
к.ю.н.,
завідувач
кафедри
глобалістики, євроінтеграції та управління
національною безпекою;

Практика
публічного
управління:
проблеми і недоліки
Модератори:
Н.Коваленко,
к.держ.упр.,
доцент
кафедри
публічної політики та політичної аналітики;
І.Валентюк, к.держ.упр., доц., доцент кафедри
регіонального
управління,
місцевого
самоврядування та управління містом.
5.

Для
участі
у
Конференції
необхідно
до 02 жовтня 2017 року подати до оргкомітету:
–
заявку
–
тези доповіді
–
пропозиції
до
проекту
резолюції
Конференції.
–
квитанцію про сплату організаційного
внеску (або її копію)

4.

До Конференції заплановано випуск збірника тез.
Учасники Конференції здійснюють оплату
організаційного внеску – 130 грн.; у призначенні
платежу обов’язково вказується назва послуги,
прізвище та ініціали: «оргвнесок для участі у
Конференції (прізвище, ініціали)».

