
 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  Л И С Т 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
 

НАУКОВИЙ ПОРТАЛ «ЕКОНОМІКА: РЕАЛІЇ ЧАСУ» 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

  

Шановні студенти!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

ІV Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції   

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ:  

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

  

Конференція відбудеться _20_ травня 2021 року в дистанційному форматі  

 

Тематичні секції 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. Сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку 

інформаційного суспільства.  

5. Сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, 

екологічних та фінансово-економічних викликів.  

 

За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей 

учасників у електронному збірнику матеріалів конференції, який буде розміщений на 

офіційному сайті Економічного наукового порталу «Економіка: реалії часу»  

https://economics.opu.ua/ 

 

Робочі мови конференції: українська та англійська.   

До участі в конференції запрошуються магістри та бакалаври ЗВО.   

 

 

http://www.ksau.kherson.ua/
https://economics.opu.ua/conferences


 

 

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, поля з усіх сторін – 2,0 см, шрифт TimesNewRoman, 

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. Через один інтервал – список використаних джерел відповідно до 

порядку згадування в тексті. Список використаних джерел, оформлений за вимогами 

ДСТУ 7.1-2006. 

За зміст, достовірність та оригінальність 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 10 травня 2020 року надіслати 

електронною поштою на адресу оргкомітету mpa@opu.ua 

- 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  

 

Контактна інформація  

Адреса оргкомітету: 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний 

політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних систем, 

Кафедра публічного управління та адміністрування, ауд.539 Головного навчального 

корпусу.   

тел. каф. (048) 705-44-46 

 

 

ДО ЗУСТРІЧІ! 


