
 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

за підтримки  
 

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 
 

Асоціації міст України 
 

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У ХХІ СТОРІЧЧІ” 

 
 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів 
вищої освіти та молодих вчених за міжнародною участю 

 
 

Дата проведення: 22 листопада 2019 року, 10:00-16:00 
Місце проведення: м. Київ, НАДУ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2,  

      (3 поверх) актова зала  

Мета Конференції: активізація участі молодих вчених в 
обговоренні новітніх підходів до розв’язання актуальних 
проблем теорії та практики публічного управління, сприяння 
впровадженню результатів досліджень у практику державного 
управління та місцевого самоврядування. 

До участі у Конференції запрошуються: молоді вчені 
(аспіранти, докторанти, наукові та науково-педагогічні 
працівники), представники громадських та міжнародних 
організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані 
особи, інституції. 

Робочі мови Конференції: українська, англійська. 

Проект 
09.00-10.00 Реєстрація учасників 

 
Місце 

проведення 
10.00-10.30 Урочисте пленарне засідання актова  

зала Вітальна частина 
• Анатолій Савков, т.в.о. президента 

Національної академії державного 
управління при Президентові України 

• Вадим Гутцайт, директор Департаменту 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

• Олександр Слобожан, виконавчий 
директор Асоціації міст України  

• Представник Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини 

10.30-12.00 Наукові доповіді актова  
зала • Марина Білинська, віцепрезидент 

Національної академії державного 
управління при Президентові України 

• Представники органів державної влади 
12.00-13.00                                   Перерва 

13.00-14.30 Панельні дискусії 
1. Інноваційні інструменти публічного 

управління сталим розвитком територій   
Модератор: Сергій Горблюк, докторант 

кафедри регіонального управління, 
місцевого самоврядування та управління 
містом Національної академії, голова Ради 
молодих вчених Національної академії 

2. Забезпечення національної безпеки та 
суспільного розвитку в умовах інтеграційних 
і глобалізаційних викликів  

Модератор: Тетяна Паламарчук,  
доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції 
та управління національною безпекою 
Національної академії, заступник голови 

 



Ради молодих вчених Національної академії 
3. Цифрова держава: трансформації 

публічного управління 
Модератор: Вікторія Наместнік, доцент 

кафедри інформаційної політики та 
цифрових технологій Національної академії, 
член Ради молодих вчених Національної 
академії  

14.30-15.30 Презентація результатів роботи 
панельних дискусій 

 
 

15.30-16.00 Обговорення проекту резолюції, 
підведення підсумків Конференції та 

вручення сертифікатів учасникам 
Конференції 

актова  
зала 

 

До Конференції заплановано випуск збірника тез, який у 
електронному вигляді буде надісланий учасникам Конференції та 
оприлюднений на сайті Національної академії. Друкований варіант 
буде доступний у бібліотеках України . 

Учасники Конференції отримують Сертифікат учасника 
Конференції. 

Для участі у Конференції необхідно до 28 жовтня 2019 року подати 
до Оргкомітету заявку (Petrenko_заявка), тези доповіді 
(Petrenko_тези) та копію квитанції про сплату оргвнеску 
(Petrenko_квитанція).  

Вартість організаційного внеску для учасників Конференції 
становить 120 грн. 
До вартості організаційного внеску входять: витрати на 
забезпечення учасників Конференції додатковими супровідними 
матеріалами. У разі відмови від участі в роботі Конференції 
організаційний внесок не повертається. 
Не сплачують організаційний внесок співорганізатори та доповідачі 
пленарного засідання Конференції.  

 
 
 

Реквізити для перерахування коштів:  
отримувач – НАДУ при Президентові України 
р/р 31254206113561 у ДКС України  
код банку 820172, код ЄДРПОУ 23696843  

Призначення платежу – оргвнесок за участь у Конференції. 
Витрати, пов’язані з перебуванням на Конференції (проїзд, 
відрядження, проживання, харчування тощо) здійснюються за 
рахунок учасників. Учасникам надається можливість проживання 
в гуртожитку готельного типу № 2 за адресою: м. Київ, 
вул. Мельникова 36/1; детальна інформація за телефоном: 
(044) 489-44-34, 484-05-16. 

Координати Оргкомітету: 04050, м. Київ, вул. Академіка 
Ромоданова, 12/2, кім. 219 (2 поверх), тел.: (044) 481-21-68. 
Електронна адреса: konf.nadu@ukr.net 

Обов’язково перевірити отримання повідомлення від 
організаційного комітету Конференції на е-mail про прийняття 
тез до друку  

 
Форма заявки 

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
здобувачів вищої освіти та молодих вчених  

за міжнародною участю “Теорія та практика публічного 
управління та адміністрування у ХХІ сторіччі” 

Ім’я, прізвище ________________________________________ 
Науковий ступінь_______________________________________ 
Вчене звання___________________________________________ 
Місце роботи/навчання __________________________________ 
Посада _______________________________________________  
Тема доповіді __________________________________________ 
Тел.:___________________________________________________ 
Ел. адреса ______________________________________________ 
Дата ________________ 

 
 



Вимоги до змісту й оформлення тез доповідей 
Матеріали подаються у вигляді тез без додатків (до 4-х 

сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт – 
Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля 
– 20 мм, абзацний відступ 1,25 см. 

Структура тез: 
- індекс УДК; 
- для наукових та науково-педагогічних працівників - ім’я 

та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, 
місце роботи (українською та англійською мовами); 

- ORCID ID автора (за наявності); 
- для слухачів та аспірантів додатково вказати – 

 ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце 
роботи та контакти наукового керівника (українською мовою); 

- назва тез доповідей великими літерами посередині 
(українською та англійською мовами); 

- для тез українською мовою подається структуроване 
резюме англійською (Introduction; Research; Conclusion, обсягом 
1000-1200 знаків), Keywords: 3-5; 

- для тез англійською мовою подається структуроване 
резюме українською (Вступ, Основна частина, Висновки, 
обсягом 1000-1200 знаків), ключові слова: 3-5; 

- основний текст; 
- список використаних джерел, оформлений згідно з 

вимогами ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги”. 
 

Звертаємо увагу авторів на дотримання принципів 
академічної доброчесності. Тези виступів Конференції 
публікуватимуться в авторській редакції. Оргкомітет з 
підготовки конференції залишає за собою право відхилити 
тези виступів, що не відповідають тематиці Конференції чи 
вимогам щодо оформлення. 

Зразок оформлення тез 
УДК 001.89 
Олег Петренко, к.держ.упр, доцент, доцент кафедри 
державознавства і права НАДУ при Президентові України 
Oleh Petrenko, Candidate of Public Administration, Associate 
Professor, Associate Professor of State Sciences and Law 
Department of the NAPA under the President of Ukraine 
https://orcid.org/0000-0003-2651-1375 

 
 

для слухачів та аспірантів 
УДК 001.89 
Олег Петренко, аспірант кафедри державознавства і права 
НАДУ при Президентові України 
Oleh Petrenko, postgraduate student of State Sciences and Law 
Department of the NAPA under the President of Ukraine 
https://orcid.org/0000-0003-2651-1375 
Науковий керівник: Іван Остапенко, к.держ.упр, доцент, 
доцент кафедри державознавства і права НАДУ при 
Президентові України 
Тел.: 000-000-0000 
e-mail: mmmm@ukr.net 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВИ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

PROSPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE 

Introduction: 

Research: 

Conclusion: 

Keywords: 

Текст текст текст текст [1, c.32]. 
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