Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
(м. Покровськ Україна)
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
Магістратура державного управління
проводить 27-28 квітня 2017 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«Публічне управління: проведення реформи в
Україні»
Рекомендоване коло питань*:
 Історичні аспекти становлення незалежності України.
 Соціальна політика: історична ретроспектива та сучасний стан.
 Українське суспільство в умовах трансформацій: нові дослідження.
 Реформування законодавства у контексті євроінтеграційних прагнень України.
 Децентралізація влади у процесі реформування діяльності органів законодавчої, виконавчої та
судової влади.
 Економічний та культурний потенціал держави.
 Державно-приватне партнерство: перспективи розвитку в Україні.
 Бюджетна політика держави.
 Публічне адміністрування та державно-управлінська діяльність.
 Проблеми забезпечення ефективності державної влади і публічного управління.
 Міжнародна діяльність. Міжнародне публічне управління.
 Зарубіжний досвід державного управління.
 Реформа державної служби – шлях до євроінтеграції.
*Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути розширена (згідно наукових
інтересів авторів) у рамках теми конференції.

Організатори конференції запрошують до участі студентів, курсантів, слухачів магістратур
державного управління, молодих вчених, науковців, викладачів навчальних закладів, державних
службовців, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Для участі у конференції до 26 квітня 2017 року на електронну адресу оргкомітету
nnіpo@donntu.edu.ua необхідно надіслати:
а) заявку на участь за зразком (надсилається відсканований варіант);
б) матеріали (тези);
в) відскановану квитанцію сплати оргвнеску.
Форма участі: заочна (дистанційна). Обов’язково слід одержати від оргкомітету повідомлення з
підтвердженням факту отримання Ваших матеріалів. Якщо Ви не отримали такої відповіді оргкомітету,
це означає, що Ваш електронний лист не дійшов.
Вимоги: Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська, французька.
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97,
2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5
міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до

тематики тез доповіді, ПІБ автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи;
місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив; рівняння - справа); назва статті (великі літери,
шрифт – напівжирний); текст.
Приклад:
Бюджетна політика держави
Попова О. Ю., проф., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки
Донецький національний технічний університет
м. Покровськ, Україна
ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В СВІТОВИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
[Текст]
Література
Назва файла має бути підписана відповідно до прізвища учасника конференції (наприклад,
Іванова_Тези; Іванова_Заявка; Іванова_Квитанція; Іванова_Рецензія.)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У
тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за
списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення
використаної літератури не допускається.
Оргкомітет конференції: Голова оргкомітету – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ДВНЗ
«ДонНТУ» Башков Є.О. Заступник – к.ю.н., директор Навчально-наукового інституту післядипломної
освіти ДВНЗ «ДонНТУ» Ганич О.А. (+380)50) 945-17-77). Члени оргкомітету: к.е.н., зав. каф. економічної
теорії, державного управління та адміністрування ДВНЗ «ДонНТУ» Оленцевич Н.В. (+380)50) 478-5334); к.і.н., зав. каф. історії та права ДВНЗ «ДонНТУ» Дмитрик І. О. (+380)66) 725-11-13).
Секретар – Бєлобородова Анна Камілівна (+380)50) 919-88- 62).
Організаційний внесок. Для часткового відшкодування витрат з публікації та пересилки збірника
матеріалів конференції та сертифікату учасника необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі
109 грн. в межах України (для співробітників та студентів ДонНТУ– 87 грн.) на р/р № 31259242200660
Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172. Одержувач платежу: ДВНЗ «ДонНТУ», ЕКПО
02070826. Призначення платежу: «Організаційний внесок прізвище учасника за участь у конференції».
За умови відсутності тез доповіді при надходженні оплати, невідповідності тез доповіді вимогам та
відмови від їх доопрацювання організаційний внесок не повертається.
Збірник тез конференції та сертифікат про участь буде надісланий учасникам конференції на
поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох місяців після проведення конференції.
Заявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Публічне управління: проведення реформи в Україні»
(м. Покровськ, 27-28 квітня 2017 року)
Прізвище _____________________ Ім’я_____________________ По батькові________________________
Прізвище (латинськими літерами)_____________________ Ім’я (латинськими літерами)_____________________
Науковий ступінь_______________________________________ Вчене звання _______________________
Місце роботи або навчання (повна назва та поштова адреса):______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________________________________
Контактний телефон ________________________Е-mail__________________________________________
Нзва тез(статті) ___________________________________________________________________________
Повна адреса, на яку слід надіслати збірник конференції та сертифікат: ___________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата заповнення заявки_____________
_________________
_________________
(підпис)

(ПІБ)

Адреса оргкомітету: 85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет», Навчально-науковий інститут післядипломної освіти,
Магістратура державного управління, кімн. 1.223; е-mail: nnіpo@donntu.edu.ua, тел. (+380)50-012-92- 48).
Тел. секретаря оргкомітета (+380)50-919-88- 62).

