
ЗАПРОШУЮТЬ 
професорсько-викладацький склад вищих 
навчальних закладів, працівників органів 

публічної влади та місцевого самоврядування, 
представників ділових та наукових кіл до 

участі в роботі  
 

I Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасна парадигма 

публічного управління» 
 

яка відбудеться у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка   

17-18 жовтня 2019 р., м. Львів 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Теоретико-методологічні аспекти 
публічного управління та адміністрування. 
2. Філософія публічного управління та 
адміністрування. 
3. Моделі публічного управління: 
європейський досвід. 
4. Сучасні тенденції суспільно-політичного та 
соціально-економічного розвитку держави. 
5. Електронне врядування та електронна 
демократія в Україні: стратегії реалізації та 
розвитку. 
6. Публічне адміністрування та управління 
бізнесом. 
7. Управління організаціями публічної сфери. 
8. Публічне управління та державна служба. 

 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

17 жовтня 2019 р. 
Дзеркальна зала Університету  

(вул. Університетська, 1) 
930-1000 – реєстрація учасників 

1000-1130 – відкриття конференції, вітальні 
промови, пленарне засідання 

1130-1200 – перерва, кава-брейк 
1200-1230 - зустріч із керівництвом 

Університету, обговорення угод 
про співпрацю 

1230-1400 – продовження пленарного  
засідання 

1400-1600 – екскурсія Університетом, 
відвідування музею, обід 

1600-1700 – продовження роботи 
конференції 

1700-1900 - святкове дійство від 
національних колективів 
університету; урочиста вечеря 

1900 – екскурсія стародавньою 
частиною вечірнього міста 
Львова. 

 

18 жовтня 2019 р. 
Факультет управління фінансами та 

бізнесу (вул. Коперника, 3) 
1000-1200 – продовження роботи 

конференції, секційні засідання 
1200-1400 - подорож Львовом на 

старовинному трамваї 
1400-1500 – заключне засідання, 

тематичний «круглий стіл» 
1500-1600 - підведення підсумків роботи 

конференції, вручення 
сертифікатів 

1500 – ознайомлення з історичною та 
культурною спадщиною Львова, з 
роботою Університету. 

  

Координатори конференції: 
Галина Капленко – від Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка 067-67-45-460 (E-mail: 
haliakapl@gmail.com; 
gerasymenkoolena999@gmail.com) 
Ольга Руденко – від Чернігівського 
національного технологічного університету 
067-40-82-028 (E-mail: o_rudenko@i.ua) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ІВАНА ФРАНКА (Україна) 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ (Україна) 
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
спільно з  

ЛЬВІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ІНСТИТУТОМ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ (Україна) 
КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (Україна) 
ХАРКІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ 

В.Н. КАРАЗІНА (Україна) 
НАЦІОНАЛЬНИМ ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ 
СІКОРСЬКОГО» (Україна) 

АКАДЕМІЄЮ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (Україна) 

за участі 
PANEUROPEAN UNIVERSITY (SLOVAKIA) 

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE (SLOVAKIA) 
VARNA FREE UNIVERSITY «CHERNORIZETS HRABAR» 

(BULGARIA) 
COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT 

UNIVERSITY (POLAND) 
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA KIELCE UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY (POLAND) 
BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY (GEORGIA) 

SOKHUMI STATE UNIVERSITY (GEORGIA) 
BELARUSIAN UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS 

CONSUMER COOPERATION (BELARUS) 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

mailto:haliakapl@gmail.com


УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВИДАННЯ 
МАТЕРІАЛІВ  

до 
20.09.2019р. 

подання заявки на участь 

до 
01.10.2019 р. 

подання наукової публікації. Назва 
файлу повинна відповідати 
прізвищу учасника латиницею 
(напр., Ivanenko_tezу та/або 
Ivanenko_stattya)  

до 
10.10.2019 р. 

підтвердження участі в 
конференції; за бажанням, надати 
електронні презентації виступу, для 
формування електронного 
каталогу. 

Участь у Конференції безкоштовна. 
 

Для очних учасників конференції передбачено: 
офіційне запрошення; електронні роздаткові та 
презентаційні матеріали; публікація тез (один 
примірник збірника тез конференції кожному 
автору), публікація статті у Фаховому виданні 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка; сертифікат у форматі 2-ECTS за 
підписами організаторів. 
Учасники сплачують вартість проживання (350 
грн/особу), яке буде забезпечено у готельному 
комплексі університету за адресою: вул. Герцена 7 
(в центрі міста). 
 

За вказаною у заявці адресою буде надіслано 
офіційне запрошення для очної участі в 
конференції. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Текстові файли подаються у форматі редактора 

Word, графічні файли – у форматах BMP, TIFF, PCX або 
JPEG в електронному варіанті. Назва файла повинна 
відповідати прізвищу автора (Kaplenko_tezy.doc). 

Тези мають бути надруковані шрифтом Times New 
Roman (кегль 12) на аркуші формату А4 з міжрядковим 
інтервалом 1,5. Поля – 20 мм з усіх сторін, сторінки не 
нумеруються. 

Оформлення тез: прізвище та ініціали автора (у 
співавторстві не більше 2-ох авторів), установа, місто 
(вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); 
назва доповіді (вирівнювання по правому краю, всі 
літери великі, напівжирний курсив); текстова частина. 
Обсяг тез доповідей – 2-3 повних сторінки. 

Тези, оформлені з порушенням цих вимог, без 
електронної версії публікуватись не будуть.  

 

Рукописи тез доповідей не редагуються. 
За науковий зміст і виклад матеріалу 

відповідає автор!!! 
 

У межах I Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасна парадигма публічного 
управління» протягом вересня-жовтня 2019 р. 
відбудеться дистанційне стажування за напрямом 
«Публічне управління та бізнес-адміністрування» (з 
видачею сертифіката у форматі 2-ECTS за підписами 
організаторів з української та грузинської сторін). 
Учасники стажування мають можливість опублікувати 
англомовну статтю у журналі «Innovative Economics and 
Management» (National Institute for Economic Research, 
Georgia).  Із вимогами до публікації можна ознайомитися 
за посиланням - http://nier.ge/en/scientificjournal 

Вартість публікації становить 60 дол. Координатор 
від грузинської сторони - Badri Gechbaia, Doctor in 
Economics, Associate Professor (E-mail: b-
gechbaia@mail.ru) 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ 

До друку приймаються наукові статті обсягом 3,5-1 

друк. арк. ( 6-10 ст. Шрифт Times New Roman Cyr, кегль 

12. Інтервал між рядками 1). 

Структура статті: 1. Вступ. 2. Аналіз сучасних 

зарубіжних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких 

започатковано вирішення даної проблеми і на які 

посилається автор. 3. Висвітлення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, якій присвячується стаття. 

4. Формулювання цілей статті (постановка задачі і 

методів досліджень, що розглядаються). 5. Висвітлення 

основного матеріалу. 6. Висновки. 7. Список 

використаних джерел має складатися із двох блоків (ця 

вимога діє і для англомовних статей): а) Література (для 

англомовних статей: References (in language original). б) 

References – ті самі джерела, але англійською мовою, 

оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом 

APA-2010.  
Технічні вимоги до оформлення статей. Стаття має 

бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (файл 

повинен мати розширення *.doc або *.docx). Назва файлу 

латинськими буквами повинна відповідати прізвищу 

першого автора (наприклад: Petrenko.doc, Petrenko.docx). 

Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт Times New Roman Cyr, 

кегль 12. Інтервал між рядками 1. Абзацний відступ – 1. 

Відредагована стаття повинна бути надіслана на 

електронну пошту координаторів конференції.  

Стаття повинна включати:  УДК (розміщується на 

початку статті); - JEL Classіfіcatіon (розміщується під 

УДК, кількість – від 1 до 5, в одному рядку. Наприклад: 

JEL Classіfіcatіon: C12; C14; C18) (див. Тематичний 

класифікатор Journal of Economic Literature (JEL)); - 

ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, 

назва та поштова адреса (з індексом) організації, де працює 

автор, особистий e-mail автора, назва статті, анотація, 

ключові слова (до п’яти) – все окремими блоками 

українською та англійською мовами. Анотації 

українською та англійською мовами (не менше 1800 знаків), 

повинні включати в себе цілі, методи, основні результати та 

висновки статті. В кінці анотацій необхідно навести до семи 

ключових слів, не включених у назву рукопису статті. 

Звертаємо вашу увагу, що у статті анотації на всіх мовах 

повинні бути ідентичні за змістом. 
 

ЗАЯВКА 
на участь у роботі I Міжнародної науково-

практичної конференції «СУЧАСНА ПАРАДИГМА 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Установа  

Посада  

Назва доповіді  

Тематичний напрям 
роботи  №секції 

 

Форма участі  доповідь на пленарному 
засіданні (15 хв.) 

 
 доповідь на секційному 

засіданні (10 хв.) 

  участь без доповіді 

  лише друк матеріалів 

Потреба у технічних засобах  так  ні 

Потреба у готелі   так  ні 

Поштова адреса, E-mail, служб./дом. тел. 

Мобільний тел.  

Дата заповнення  
 

http://nier.ge/en/scientificjournal
https://mbox2.i.ua/compose/1273773721/?cto=ssDJsLh4n7uHtbHGnoB0cLNun5SChIKiv5KU0KG5q4vMr5g%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1273773721/?cto=ssDJsLh4n7uHtbHGnoB0cLNun5SChIKiv5KU0KG5q4vMr5g%3D
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk&pr=Y
http://soskin.info/userfiles/file/CHASOPYS/JEL%20classification.doc

