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Міністерство освіти і науки України 

Херсонська обласна державна адміністрація 

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій  

Державний вищий навчальний заклад  

«Херсонський державний аграрний університет» 

Інститут післядипломної освіти та дорадництва ДВНЗ «ХДАУ» 

Громадська організація  «Глобальний погляд» 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  

«Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 

 

Конференція відбудеться 10 листопада 2017 року в дистанційному форматі 

 

Тематичні секції конференції: 

1. Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах 

децентралізації. 

2. Актуальні проблеми державного управління та місцевого 

самоврядування. 

3. Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах 

трансформації публічного управління. 

4. Історичні та правові аспекти розвитку публічного (державного) 

управління в Україні. 

5. Актуальні проблеми національної безпеки держави. 

6. Сталий розвиток аграрної сфери в умовах глобальних продовольчих, 

екологічних та фінансово-економічних викликів. 

7. Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

8. Сучасні комунікації та мовна політика у публічному управлінні. 

 

За результатами роботи конференції планується публікація наукових 

доповідей учасників у електронному збірнику матеріалів конференції, який буде 

розміщений на офіційному сайті ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» www.ksau.kherson.ua 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська та російська.  

 

До участі в конференції запрошуються вчені, викладачі, державні службовці, 

посадові особи місцевого самоврядування, політичні діячі, докторанти, аспіранти, 

студенти ВНЗ.  
 

 

http://www.ksau.kherson.ua/


Вимоги до публікацій: 

Матеріали тез доповідей подаються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times 

New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20.  

Обсяг – до 3-х сторінок, які не нумеруються. 

У правому верхньому кутку: прізвище та ініціали - заголовними літерами; науковий 

ступінь і вчене звання, місце роботи або навчання, посада, місто. Назва – по центру, 

заголовними буквами. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку 

згадування. Посилання у тексті наводяться у квадратних дужках.  

Використання ілюстративних матеріалів, формул у тезах доповідей повинно бути 

мінімальним. Формат таблиць та малюнків має бути лише книжний, у чорно-білому 

вигляді; обов’язково зазначати номери формул, таблиць і малюнків; некоректно 

оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається. 

 

Для участі у конференції необхідно до 31 жовтня 2017 року надіслати 

електронною поштою на адресу оргкомітету kafpua_ksau@ukr.net.  

-  Заявку (назва файлу Zayavka_2.Karpenko) 

- Тези (назва файлу Tezy_2.Karpenko)  

У назві файлів тез та заявки вказують прізвище першого з авторів та номер секції за 

зразком. 

Участь безкоштовна 

Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. 

Формування збірника протягом місяця після проведення конференції. 

 

Контактна інформація kafpua_ksau@ukr.net, 

Адреса оргкомітету:Україна, 73006, м. Херсон вул. Стрітенська,  23, 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», економічний факультет,   

кафедра публічного управління та адміністрування  

Координатори конференції: 

Миронов Віктор Вікторович  тел. моб. + 38-050-315-75-33, +38-098-315-38-55. 

Ткачук Анна Іллівна тел.  моб. + 38-050-494- 83-10 

 

Зразок оформлення заявки 

ЗАЯВКА 

Прошу включити у програму та у збірник матеріалів конференції доповідь 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Науковий ступінь і вчене звання 

Місце роботи, навчання 

Поштова адреса, телефон 

Електронна адреса  

Секція наукової доповіді 

Тема наукової доповіді 

Зразок оформлення тез доповіді 

Прізвище, ім’я, по - батькові 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

Назва установи 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

   Текст доповіді…[1]. 

Література 

 1.  

 

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

mailto:kafpua_ksau@ukr.net

