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      ЗАПРОШЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
Кафедра державного управління і права Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка запрошує викладачів вищих навчальних закладів, 
аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади і місцевого 

самоврядування, а також фахівців, які мають науково-практичні інтереси за 
тематикою конференції, 
взяти участь у ювілейній 

Х Міжнародній 
науково-практичній конференції 

«ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ» 

 
25 листопада 2015 року 

м. Полтава 
 

 
 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
узагальнення напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань здійснення 

публічного управління та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення 
 

 



 
 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
1. Теоретичні та правові аспекти модернізації публічної адміністрації. 
2. Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування. 
3. Кадрова політика держави у сфері публічного управління, навчання та підвищення 

кваліфікації кадрів в умовах євроінтеграції. 
4. Соціально-економічні проблеми управління розвитком регіонів та держави. 
 
Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 
ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

25.11.2015 
 

900    –  1000      –   реєстрація та кава-брейк 
1000   –  1030     –   відкриття конференції 
1030  –  1300      –   пленарне засідання 
1300   –  1400      –   обідня перерва 

1400   –  1700     –   секційні засідання, підведення підсумків конференції. 
1700   –  1800      –   екскурсія 
1800      –   вечеря  
Від’їзд учасників.  

 
Для участі у конференції необхідно до 15 листопада 2015 року направити в електронному 

вигляді: 
1) заявку на участь у конференції,  
2) тези доповіді, оформлені згідно встановлених вимог, 
3) відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску. 

 
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ДОПОВІДІ 

 
 назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею 

(напр., Ivanov_Zayava; Ivanov_Tezy; Ivanov_Oplata); 
 текст виконаний в Microsoft Word 2003 і вище для Windows. 
 
Примітка 
Одержання доповіді та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено 

нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. 
 

У випадку неодержання такого підтвердження протягом доби просимо звернутися до 
Оргкомітету. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

 
 Доповідь має бути виконано на актуальну тему, містити результати глибокого наукового 

дослідження, оформленого відповідно до вимог. 
 Обсяг – до 5-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А-5, 

орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегль – 11, міжрядковий 
інтервал – 1,0, стиль – Normal. 
 Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю). 
 Другий – місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання. 
 Третій – назва доповіді (великими літерами). 
 Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см. 
 Посилання в тексті оформляють у квадратних дужках – [3, с. 54], де перше число 

означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки. 



 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлено 
відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Форма 23, затверджена наказом ВАК 
України від 03 березня 2008 року № 147). 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 
 

Комаров Віталій Вікторович, 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 

доктор наук з державного управління, професор 
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ  

(«E-GOVERNMENT»)  
ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба [… текст доповіді … ] 

Література: 
1. Нижник Н. Р. Теоретичні аспекти державного управління: [монографія] / 

Н. Р. Нижник, С. П. Мосов. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с. 
2.  

 
 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 200 грн. Кошти перераховувати на 
поточний рахунок університету: УДК у Полтавській області п/р 31252202109727 МФО 831019 
ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу 25010100 з позначкою «За участь у науковій 
конференції кафедри державного управління і права». 

Доктори наук, які беруть участь у конференції одноосібно, представники інших держав 
організаційний внесок не сплачують. 

Для проживання під час конференції пропонується бронювання місць:  
- у гуртожитку ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка (вартість до 100 грн. за добу); 
- у готелях (за бажанням учасника конференції). 
Про необхідність бронювання місць у гуртожитку (готелі) просимо повідомити не пізніше, 

ніж за 5 днів до початку конференції.  
 

НЕОБХІДНО ЗНАТИ: 
1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання 

тощо) оплачують учасники за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх 
відряджає. 

2. Збірник доповідей планується видати до початку конференції. 
 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, Полтавський національний 

технічний університет  імені Юрія Кондратюка, E-mail:  d_upravlinnya@mail.ua  
Web-сторінка: www.pntu.edu.ua 

 
КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

– з організаційних питань: 
(050) 773-87-46  –  Кульчій Інна Олексіївна; 

– з питань публікації матеріалів: 
(093) 944-13-66  –  Трегубенко Галина Петрівна; 

– з питань поселення: 
(050) 889-87-83 – Скрильник Олена Олександрівна 

 
 
 
 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який 
виконаний та оформлений із відхиленням від зазначених вище вимог! 



ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ 
Місце проведення конференції – Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка, який розташований за адресою:  
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, Полтавський 

національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 
 

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 
Проїхати до Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка можна: 
Із залізничного вокзалу: 
– Полтава-Київська тролейбусом № 1 до зупинки «Площа Леніна», далі пішки (500 м) 

до університету; 
– Полтава-Південна тролейбусами  № 1, 2, 4, 6 до зупинки «Театральна», далі пішки 

(500 м). 
З автобусного вокзалу: 
– маршрутні таксі у напрямку Південного вокзалу або мікрорайону Левада до зупинки 

«Площа Леніна». 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у роботі  

Х Міжнародної науково-практичної конференції  
«ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ  
ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ» 
 
Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________________________________ 
Науковий ступінь______________________________________________________________________ 
Вчене звання    ________________________________________________________________________ 
Місце роботи _________________________________________________________________________ 
Посада  ______________________________________________________________________________ 
Адреса для  отримання  друкованого збірника тез___________________________________________ 
Контактні телефони, e-mail______________________________________________________________ 
Назва доповіді (повідомлення)___________________________________________________________ 
Номер секції__________________________________________________________________________ 
Форма участі (підкреслити необхідне):  виступ із доповіддю (7 хв.) 

як слухач 
дистанційна участь 

Потреба у поселенні (указати місце та термін проживання): 
гуртожиток/готель (підкреслити необхідне) на  ____ діб  
Необхідне технічне забезпечення_______________________________________________________ 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО СПІВПРАЦІ! 


