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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
У ІІ Всеукраїнській науково-практичній студентській 

конференції 
«Публічне управління і адміністрування: 
сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку» 
 
1.ПІБ автора (повністю) __________________ 
2. Факультет (інститут), курс ______________ 
3. Прізвище, ім’я, по-батькові наукового 
керівника, вчений ступінь, вчене звання, посада
    
4.Мобільний телефон    _                                   
5. Місце навчання     
6.Електронна адреса                                            
7.Назва доповіді       
8. Обрана секція  _______________________ 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній 
студентській конференції запрошуються здобувачі 
вищої освіти бакалавр та магістр, які зацікавлені в 
тематиці конференції. 

 
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Актуальні проблеми державного управління 
та місцевого самоврядування.  

2. Соціально-економічна та інвестиційна 
політика держави в умовах трансформації публічного 
управління.  

3. Актуальні проблеми національної безпеки 
держави.  

4. Сталий розвиток виробничої сфери в умовах 
глобальних продовольчих, екологічних та фінансово-
економічних викликів.  

5. Сучасні комунікації та електронне 
урядування в умовах розвитку інформаційного 
суспільства.  
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
англійська, українська 

 
ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ 

УВАГА! Під час роботи конференції безкоштовно 
приймаються статті до публікації у економічних 
наукових журналах ОНПУ. Видання входять до 
міжнародних наукометричних баз. 
 

ПОСТІЙНИЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА РОЗШИРЕНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ  

https://economics.opu.ua/publ_upravl 
 

ФОРМА УЧАСТІ  
Передбачається заочна форма участі в роботі 
конференції з отриманням електронного варіанту 
збірника тез на економічному науковому порталі 
ОНПУ.  
 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
65044 м.  Одеса,  проспект  Шевченко  1, Одеський 
національний політехнічний університет, кафедра 
адміністративного менеджменту та проблем ринку, ауд. 
539. 
+38(048)705-44-46 (кафедра) 
+38(067)7436810 (Добрянська Наталя Анатоліївна) 
 

EMAIL: mpa_science@opu.ua 
 
https://www.facebook.com/ampr.com.ua/ 
 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
Тези доповіді у форматі MS Word надсилаються 
електронною поштою на адресу оргкомітету за темою 
«Матеріали на конференцію ПІБ автора», обсяг 2 
повні сторінки формату А4, орієнтація книжкова, 

 
ДО 5 ТРАВНЯ 

 
поля з усіх сторін – 2,0 см, шрифт Times New Roman, 
кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний 
відступ – 1,25 см, рисунки скомпоновані як єдиний 
об'єкт, посилання на джерело і сторінки подаються в 
квадратних дужках. 

Структура тез: 
Назва доповіді – по центру, великими літерами 
напівжирним шрифтом, кегель 15. Після назви пустий 
рядок, потім ініціали та прізвище автора 
напівжирний курсив, 12, нижче «Студент  курсу        
факультет (інститут), нижче П.І.Б. наукового 
керівника напівжирний курсив, 12, вчений ступінь, 
вчене звання, посада, назва установи або навчального 
закладу, курсив, 12, вирівнювання по центру. Через 
один інтервал текст тез. Через один інтервал – 
літературні джерела відповідно до порядку згадування 
в тексті. Список використаної літератури, оформлений 
за вимогами ДСТУ 7.1-2006. 
За зміст, достовірність та оригінільність тексту 
тез автори несуть особисту відповідальність. 
Матеріали, що не відповідають викладеним вимогам 
або надані пізніше зазначеного строку, 
розглядатися не будуть. 
Для участі у конференції необхідно до 5 травня 2019 
року надіслати електронною поштою на адресу 
оргкомітету mpa_science@opu.ua: 
1. Заявку (назва файлу Zayavka_2.Petrenko)  
2. Тези (назва файлу Tezy_2.Petrenko).  
У назві файлів тез та заявки вказують прізвище 
першого з авторів та номер секції за зразком. 

 
ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 
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Науковий керівник: 

П.І.Б. наукового керівника 
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Одеський національний політехнічний університет, м. 
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Текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 
13].  
 
Література: 
1. Бюлетень ВАК України. – 2018. – №5. – С.26-30. 
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