НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
27 вересня 2017 року відбудеться науково-практична конференція за підсумками
стажування слухачів Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України на тему:
«Публічне управління в Україні: стратегія реформ».
Робота конференції відбудеться у формі пленарного та секційних засідань.
Секція № 1 «Актуальні проблеми розвитку публічного врядування в Україні»
співкерівники секції – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного
управління Мартиненко В.М.; д.держ.упр., проф., завідувач кафедри соціальної і
гуманітарної політики Єлагін В.П.
кафедри: державного управління, інформаційних технологій і систем
управління, соціальної і гуманітарної політики, іноземних мов.
Секція № 2 «Політична трансформація Українського суспільства,
децентралізація влади та розвиток системи місцевого самоврядування в Україні»
співкерівники секції – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та
філософії Дзюндзюк В.Б.; д.держ.упр., проф., завідувач кафедри регіонального
розвитку та місцевого самоврядування Куц Ю.О.
кафедри: політології та філософії, української мови, регіонального розвитку та
місцевого самоврядування, права та європейської інтеграції, економічної теорії та
фінансів.
Порядок роботи конференції з 10.00 до 13.10.
Робочі мови конференції: українська та англійська.
За результатами науково-практичної конференції планується видання електронного
збірника тез.
Вимоги до матеріалів, що подаються.
1. Технічні: обсяг – до 4 сторінок, формат аркуша – А4, через півтора інтервали,
без малюнків і схем (шрифт №14 у текстовому редакторі Word for Windows (версія
1998-2003)), мова українська (для зарубіжних учасників – англійська), береги: ліворуч – 3
см, праворуч – 1,5 см, угорі – 2 см, знизу – 2 см.
2. Оформлення:
– в режимі «по ширині» без відступів подаються: відомості про автора
українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, група, факультет, навчальний заклад, email, контактний телефон (разом із кодом міста), місце стажування;
– нижче по центру наводиться назва тез доповіді, далі – виклад основного
матеріалу, список використаних джерел. Тези повинні містити такі елементи:
постановку проблеми в загальному вигляді, виклад основного матеріалу,
обґрунтування отриманих висновків, пропозицій, рекомендацій тощо.
3. Електронний варіант обов’язково направляється на електронну адресу:
ond41@ukr.net
(назва
файлу
та
тема
на зразок –
Петренко
І.В._
Конференція_магістр).

4. Рукописи тез надаються автором особисто у відділ організації наукових
досліджень (6 поверх, каб. № 40) або надсилаються простим листом за адресою:
відділ організації наукових досліджень (до оргкомітету Конференції)
ХарРІ НАДУ, пр. Московський, 75, м. Харків, 61001.
Зразок формлення
Петренко Іван Васильович, слухач групи Д-26 факультету підготовки магістрів державного
управління ХарРІ НАДУ, м. Харків
e-mail__________________
контактний телефон__________________
Місце стажування:
у період:
- з 24.04. 2017 р. по 07.05.2017 р. – м. Марбург (Німеччина);
- з 25.06.2017 р. по 20.07.2017 р – Лозівська райдержадміністрація Харківської області;
- з 23.07.2017 р. по 17.08.2017 р. – Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доцент кафедри державного управління, к.держ.упр., доц., Набока Л.В.
Контролінг в державному управлінні
Виклад основного матеріалу…
Список використаних джерел:

Тези обов’язково повинні бути узгодженими з викладачем кафедри ХарРІ НАДУ
(керівником магістерської роботи).
Тези приймаються до 20 вересня 2017 року у відділі організації наукових
досліджень ХарРІ НАДУ (к.40, 6-й поверх), відповідальна особа – Ревенко Тетяна
Вікторівна.(т. 732-32-55 (дод.142).

