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Шановні колеги, запрошуємо до участі!
Мета конференції: науковий захід проводиться з метою висвітлення актуальних
проблем подальшої реформи децентралізації та адміністративно-територіального
устрою України і пошуку шляхів їх розв’язання.
До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти, а
також громадські діячі та представники органів державної влади й місцевого

самоврядування, які проводять наукові дослідження та здійснюють практичну
діяльність в сфері публічного управління.
Форма проведення: очна.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
У рамках конференції планується проведення обговорень за такими
науковими напрямами:
1. Просторове планування територій та урбаністичні тенденції.
2. Ефективне використання місцевих ресурсів.
3. Правове забезпечення адміністративно-територіальної реформи.
4. Публічне
управляння
в
умовах
реформування
адміністративнотериторіального устрою України.
5. Сільський розвиток та урбанізація.
6. Управління організаціями публічної сфери.
7. Маркетинг територій.
Організаційний комітет конференції:
Голова
організаційного
комітету:
Співголова
організаційного
комітету:
Члени
організаційного
комітету:

Лозинська Тамара Миколаївна – доктор наук з державного управління,
професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Полтавської державної аграрної академії
Іваніна Олександр Васильович – менеджер проектів Полтавського
обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива»
Микійчук Володимир Пилипович – Голова Полтавської обласної Асоціації
органів місцевого самоврядування
Гуторов Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
Латинін Микола Анатолійович – доктор наук з державного управління,
професор, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту
Харківського регіонального інституту державного управління
Новікова Марина Миколаївна – доктор економічних наук, професор,
завідувачка кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського
національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова
Мирна Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної
аграрної академії
Різник Ірина Вікторівна – здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії
кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної
аграрної академії
Шерстюк Любов Миколаївна – заступник голови
Мачухівської сільської об’єднаної територіальної громади

сільської

ради

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати електронною
поштою на адресу організаційного комітету до 24 травня 2019 року (включно) такі
документи:
1) довідку про автора (авторів);
2) тези доповіді.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими
літерами (Наприклад: Cyrdan_Tezy.doc; Cyrdan_Dovidka.doc; Cyrdan_Oplata.doc).
Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття
матеріалів до публікації протягом 2-3 днів після відправки матеріалів.
Електронна адреса оргкомітету: conference.pua@gmail.com
Форма довідки:
ДОВІДКА
про автора тез доповіді на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Реформа
адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи»
Прізвище________________________________
Ім’я та по батькові _________________________
Науковий ступінь__________________________
Вчене звання_____________________________
Місце роботи (навчання)_____________________
П.І.П., вчене звання, науковий ступінь,
місце роботи наукового керівника
(для аспірантів і студентів) ___________________
Посада__________________________________
Поштова адреса (в т.ч. індекс)_________________
Телефон _________________________________
E-mail ___________________________________
Тема доповіді______________________________
Назва наукового напряму_____________________
Організаційний внесок:
 Участь у конференції – безкоштовна.
 Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті академії.
 Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді та сертифікат учасника
будуть надіслані авторам упродовж трьох тижнів після завершення конференції.
Структура та вимоги до оформлення тез доповіді:
 Учасник конференції має право представити тези, які раніше не публікувалися.
Максимальна кількість авторів одних тез – дві особи.
 Тези оформляються без ілюстративного матеріалу (рисунки, таблиці, графіки,
діаграми).
 Рішення про опублікування приймає редколегія. До тез можуть бути внесені
редакційні правки, які не стосуються їх змісту, без погодження з автором
(авторами).
 Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються.
 Оргкомітет конференції, враховуючи вимоги Закону України «Про вищу освіту»
№ 1556-VII від 01.07.2014 р., відхилятиме роботи при виявленні в них запозичень,
оформлених неналежним чином.
Обсяг тез доповіді: 3-5 сторінок (включно). Текстовий редактор: Microsoft Word.
Параметри сторінки – А4. Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см. Шрифт – Times
New Roman. Розмір шрифту – 14 пт. Міжрядковий інтервал – полуторний. Абзацний
відступ – 1,25 см.

Зразок оформлення тез доповіді:

Науковий напрям: Просторове планування територій та урбаністичні
тенденції
Кирдан О.М.
аспірант кафедри публічного управління
та адміністрування
Полтавської державної аграрної академії
м. Полтава, Україна
РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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