Вельмишановні колеги!
23 квітня 2015 р. у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові
України відбудеться ХV Міжнародний науковий
конгрес “Публічне управління: стратегія реформ
2020”.
Метою Конгресу є узагальнення й оприлюднення
результатів наукових досліджень у галузі науки
державного управління і практики державотворення та
розробка пропозицій щодо підвищення ефективності
діяльності інститутів державної влади та місцевого
самоврядування.

На Конгрес запрошуються науковці, викладачі
вищих навчальних закладів, народні депутати
України, державні службовці, посадові особи
місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти,
здобувачі наукових ступенів, представники засобів
масової інформації, представники громадських
організацій та інші зацікавлені особи.
Робочі мови Конгресу: українська, англійська,
російська.
Початок роботи Конгресу – 23.04.2015 р. о 10.00.
Конгрес працюватиме у вигляді пленарного
засідання та дискусійних груп за такими
напрямами:
1. Реформування публічного управління в умовах
децентралізації владних відносин.
2. Європейська інтеграція як пріоритетний
напрям державної політики.
3. Регіональне
управління
та
місцеве
самоврядування: виклики й перспективи розвитку.
4. Економічна політика держави в умовах
подолання наслідків нециклічної кризи.
5. Реалізація соціальної та гуманітарної політики
держави в умовах трансформації публічного
управління.
6. Електронне урядування в умовах розвитку
інформаційного суспільства.
7. Мовна політика в публічному управлінні.

Автори тез сплачують організаційний внесок у
сумі 200 грн, який включає редагування та видання
збірника тез, розсилку авторських примірників на
вказану адресу, забезпечення учасників супровідними
До початку роботи Конгресу (з 20 лютого 2015 року) матеріалами. Оплата за публікацію тез здійснюється у
розпочинає функціонування on-line сторінка Конгресу, безготівковій формі за реквізитами:
у межах якої кожен бажаючий може висловити свої
думки стосовно найактуальніших проблем розвитку
одержувач: ГО "Центр стратегічних досліджень та
держави та громадянського суспільства, скористатись інноватики";
можливістю обговорення найбільш вагомих ідей
банк одержувача: ПАТ КБ Приватбанк;
Конгресу, здійснити комунікації з міжнародними та
МФО: 351533;
вітчизняними партнерами із визначеної проблематики, а
розрахунковий рахунок: 26003052327809;
також оприлюднити результати власних досліджень.
код ЄДПРОУ: 35701791;
призначення платежу: організаційний внесок за
Додайте свої коментарі до провідних ідей Конгресу! участь у Міжнародному науковому конгресі,
обов’язково вказати автора (ПІБ).
До початку роботи Конгресу планується видати
Тези доповідей приймаються до 20 березня 2015 р.
збірник тез доповідей ХV Міжнародного наукового
конгресу “Публічне управління: стратегія реформ (відповідальна особа – Мілаш Оксана Олександрівна).
2020”.
Редколегія залишає за собою право відхиляти тези
доповідей,
що не відповідають тематиці Конгресу чи
Вимоги до матеріалів, що подаються.
встановленим
вимогам щодо оформлення.
1. Технічні: обсяг – до 4 сторінок, формат аркуша – А4,
через півтора інтервали, без малюнків і схем (шрифт
Витрати на проїзд та проживання – за рахунок
№14 у текстовому редакторі Word for Windows), мова коштів учасників Конгресу. Прохання заздалегідь
українська (для зарубіжних учасників – російська чи придбати квитки на зворотний проїзд.
англійська), береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см,
угорі – 2 см, знизу – 2 см.
Заявки на участь у Конгресі в електронному вигляді
2. Оформлення:
на сайті приймаються до 10 квітня 2015 р.
– в режимі «по ширині» без відступів подаються: (відповідальна особа – Стрельцов Володимир
відомості про автора українською мовою (прізвище, ім’я, Юрійович).
по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва
Матеріли надсилати на адресу:
посади та установи, e-mail, контактний телефон (разом із
відділ організації наукових досліджень
кодом міста), адреса для розсилки збірника тез,
Харківський регіональний інститут державного
дискусійна група Конгресу;
управління
Національної
академії
державного
– нижче по центру наводиться назва тез доповіді, далі – управління при Президентові України
виклад основного матеріалу, список використаних
пр. Московський, 75, м. Харків, 61001.
джерел.
Тел. (057) 732-32-55, додатковий 142
3. Електронний варіант обов’язково продублювати на
дві
адреси:
ond41@ukr.net,
Факс: (057) 732-32-66 (Олена Миколаївна Гавриш).
nauka@kbuapa.kharkov.ua (назва файлу та тема
на зразок – Петренко І.В._ Конгрес).
e-mail: ond41@ukr.net
nauka@kbuapa.kharkov.ua
Ознайомиться з тезами доповідей можна на:
http://www.kbuapa.kharkov.ua
http: //www.kbuapa.kharkov.ua
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:
СТРАТЕГІЯ РЕФОРМ 2020

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Петренко Іван Васильович, к.держ.упр., доц.,
доцент
кафедри
економічної
політики
та
менеджменту Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України,
м. Харків
e-mail__________________
контактний телефон__________________
Адреса для розсилки збірника тез____________
Дискусійна група: Європейська інтеграція як

пріоритетний напрям державної політики

Досвід антикризового управління європейських
країн
Виклад основного матеріалу…
Список використаних джерел:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАЯВКА
на участь у ХV Міжнародному науковому конгресі
“Публічне управління: стратегія реформ 2020”
Прізвище ___________________________________________
Ім’я ________________________________________________
По батькові _________________________________________
Науковий ступінь ____________________________________
Вчене звання ________________________________________
Місце роботи _______________________________________
Посада _____________________________________________
Адреса для листування (розсилки збірника тез) ____________
_____________________________________________________
____________________________________________________
Контактний телефон ________________ e-mail ______________
Тема доповіді (повідомлення) ___________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Номер та назва дискусійної групи _______________________
______________________________________________________
Форма участі (необхідне підкреслити):
- виступити з доповіддю (до 10 хв.);
- лише опублікувати тези;
- узяти участь як слухач.
Необхідне технічне забезпечення (потрібне підкреслити):
- мультимедійний проектор;
- фліп-чарт.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХV МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС
“ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРАТЕГІЯ
РЕФОРМ 2020”

23 квітня 2015 р.

Необхідність у готельних послугах ____________________
(термін проживання) ________________________________

м. Харків
Дата

Підпис

