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Науково-практична конференція за міжнародною участю
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ:
СТАН ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
7-8 вересня 2018 р., м. Київ (Україна)

Інформаційнйй лйст
Шановні колеги!
Запрошує Вас взяти участь у роботі
науково-практичної конференції за міжнародною участю
“Публічне управління та публічна служба в Україні:
стан проблем та перспективи розвитку”
яка відбудеться 7-8 вересня 2018 року
на базі Національної академії державного управління при Президентові
України (м. Київ, Україна)
Метою заходу є обговорення актуальних проблем публічного управління
та публічної служби в Україні в умовах сучасних змін.
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Тематичні напрями конференції:
Інновації в системі координат публічного управління та адміністрування
Теорія, практика і технології децентралізації в публічному управління.
Елітологічні та етичні виміри в публічному управлінні.
Публічна служба в контексті сучасних реформ.
Формування та розвиток медіативної культури в публічній сфері.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька.

Для участі в конференції необхідно до 01 червня 2018 року надіслати на
електрону адресу оргкомітету hsknadu@gmail.com
- заявку,
- текст доповіді.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції
(Петрюк_заявка.doc, Петрюк_тези.doc).

Заявка
Прізвище___________________________________________________________
Ім’я, по-батькові____________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання________________________________________
Місце роботи (повна назва)___________________________________________
Посада _____________________________________________________________
Поштова адреса (для надсилання збірника матеріалів) ______________________
Контактні телефони, факс_____________________________________________
Назва доповіді_______________________________________________________
Назва секції, в якій плануєте взяти участь (орієнтовний вибір) _______________

Вимоги до оформлення статей
Текст оформляти у редакторі Word, 14 кеглем, гарнітура TimesNewRoman; міжрядковий
інтервал – 1,5; поля – 2 см; абзац – 1,25 см.
На першій сторінці з абзацу мовою статті:
у першому рядку – Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити
жирним прямим);
наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада,
наступний рядок – місце роботи автора (без скорочень!); якщо авторів декілька,
відомості про кожного подаються окремими рядками);
наступний рядок – електронна адреса;
наступний рядок – НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним);
наступний рядок – Анотація (3-4 речення, виділених курсивом);
наступний рядок – Ключові слова(5-7 слів, виділених курсивом).
Після анотації – Основний текст (не менше 3 – до 5 сторінок);
Після тексту статті – Список використаних джерел (по центру виділити жирним).
Після тексту та списку використаних джерел англійською мовою подається: інформація
про автора, анотація, ключові слова

Додаткова інформація щодо місця і часу проведення пленарного та секційних засідань
буде узгоджена шляхом електронного листування чи за вказаними телефонами.
Контактні телефони: +3800500616432 (Оксана Володимирівна);
+3800661785017 (Юлана Олександрівна)

Е-mail: hsknadu@gmail.com
Всі витрати, пов’язані з приїздом, харчуванням та проживанням несуть учасники
конференції або організації, які їх відряджають. Передбачено поселення учасників
конференції в гуртожитку готельного типу НАДУ.

