Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

науково-практична конференція за міжнародною участю
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі науково-практичної конференції
за міжнародною участю

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

12 квітня 2018 року
Круглий стіл за міжнародною участю:
Модератори:

Освіта для публічних службовців
Буник М.З., к.політ.н., доцент, Ліпенцев А. В., к. е. н.,доцент

13 квітня 2018 року
Тематичні напрямки роботи конференції:
Секція 1: Теоретико-методологічне забезпечення розвитку публічного управління в Україні
Модератори: Петровський П. М., д. держ. упр., професор; Дзяна Г.О., к. держ. упр.,доцент
Секція 2: Реформування публічного управління та сектору безпеки в Україні на європейських
засадах
Модератори: Красівський О. Я., д. і. н., професор; Мороз О. Ю.,к. політ. н.,доцент;
Пасічник В. М., к. політ. н.,доцент
Секція 3: Розвиток публічної служби в умовах адміністративно-територіальної реформи
Модератори: Сушинський О. І., д. держ. упр., професор; Кіцак Т. М., к. держ. упр.
Секція 4: Аналіз фахового тексту: лінгводидактичний вимір
Модератори: Ванівська О.І., к. філол. н., доцент; Кохалик Х. М., к. держ. упр.
Секція 5: Організація безпеки життєдіяльності територіальних громад в умовах реформування
місцевого самоврядування в Україні
Модератори: Дробот І. О., д. держ. упр. професор
Круглий стіл: Економічні аспекти публічного управління
Модератори: Матвіїшин Є.Г., д. е. н., доцент; Козак І. І., к. держ. упр.,доцент
Круглий стіл: Глобальні імперативи та національні пріоритети розвитку публічного управління в
Україні
Модератори: Новак-Каляєва Л. М., д. держ.упр., доцент
Круглий стіл: Управлінські інновації в органах публічної влади: розвиток організаційної культури та
лідерства
Модератори: Ліпенцев А. В., к. е. н.,доцент; Синицький О. С., к. е. н., доцент;
Борщук Є. М.,д.е.н., професор; Фурса М. В., к.філос.н.,доцент
Орієнтовний графік роботи:
9.30 – початок реєстрації
10.30 – початок пленарного засідання
12.30 – перерва на каву
13.00 – секційні засідання
16.00 – заключне засідання

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Для участі у роботі конференції необхідно на адресу оргкомітету надіслати поштою (або
електронною поштою), чи подати особисто:
 заявку встановленої форми;
 тези доповіді;
 пропозиції до проекту рекомендацій конференції;
 копію квитанції про оплату.
Останній день розгляду оргкомітетом матеріалів конференції 28 лютого 2018 року
Вимоги до оформлення та подання матеріалів:
Матеріали у вигляді тез доповідей (3-4 сторінки, шрифт – Times New Roman (Суr), кегель –
12, інтервал – 1,5, поля – 20 мм) роздруковані в одному примірнику подаються разом з електронною
версією. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада та
контактний телефон автора зазначаються на початку, ліворуч від тексту. Список літератури
подається в кінці тексту, в алфавітному порядку з дотриманням усіх бібліографічних вимог,
передбачених державними стандартами.
Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше зазначеного терміну,
розглядатись оргкомітетом не будуть.
Редколегія залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці
конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.
Учасник конференції може подати лише одні тези доповіді.
Матеріали конференції планується видати окремим виданням, яке автори зможуть отримати
під час реєстрації у день конференції.
Автори тез сплачують організаційний внесок у сумі 150 грн, у який закладено витрати на
підготовку та обслуговування процесу проведення конференції, вартість видання матеріалів
конференції, забезпечення учасників довідковими супровідними матеріалами, розсилку авторських
примірників на вказану в заявці адресу. Безоплатно публікуються тези учасників-іноземців.
Оплата здійснюється в безготівковій формі, за реквізитами:
одержувач: ЛРІДУ НАДУ,
Р/р 312 522 372 008 21
МФО 820172,
Код отримувача – 23884645,
Державна казначейська служба України.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, відрядження, проживання,
харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників.
Проїзд до ЛРІДУ НАДУ:
маршрутне таксі № 8 –

пл. Св. Теодора (готель “Львів”, супермаркет “Арсен” по вул. В. Чорновола);

маршрутне таксі № 22 –

пл. Св. Теодора (готель “Львів”, супермаркет “Арсен” по вул. В. Чорновола).
Адреса та контактні телефони оргкомітету:
79491, Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16.
ЛРІДУ НАДУ, відділ координації наукових досліджень
і підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів (каб.205).
Тел.: (032) 234-64-85
E-mail: conf.lviv@gmail.com
WEB-сайт: www. lvivacademy.com

