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Харківського регіонального інституту
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Карта проїзду до головного корпусу
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Вельмишановні колеги!

27 квітня 2017 року

Міжнародний науковий конгрес
“Публічне управління ХХІ ст.: традиції та
інновації”

27квітня2017року
о10.00

пленарного
засідання та дискусійних груп

у Харківському
регіональному інституті державного управ-
ління Національної академії державного
управління при Президентові України відбу-
деться

.

є узагальнення й опри-
люднення результатів наукових досліджень у
галузі публічного управління та адміністру-
вання і практики державотворення та розробка
пропозицій щодо підвищення ефективності
діяльності інституцій державної влади та
місцевого самоврядування.

Робочі мови Конгресу:
.

ПочатокроботиКонгресу–
.

Конгрес працюватиме у вигляді
за такими

напрямами:
1. Публічне управління України: глобаліза-

ційні виклики сучасності.
2. Територіальна громада у вимірах децен-

тралізації владних відносин.

4. Економічна політика України в умовах
децентралізації влади та управління.

5. IT-сфера для публічного управління:
проектуваннямайбутнього.

6. Імплементація принципів
в діяльності органів публічної влади.

7. Публічне управління в європейських
країнах: досвід та перспективи для України
(англійськоюмовою).

ХVІІ

Метою Конгресу

українська,
англійська

a quis commu-
n taire

3. Інституціональні засади соціогумані-
тарного розвитку держави.

c
ua

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ХХІ ст.: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

На Конгрес науковці,
викладачі вищих навчальних закладів, державні
службовці, посадові особи місцевого самовря-
дування, докторанти, аспіранти, представники
засобів масової інформації, представники
громадських організацій та інші зацікавлені
особи.

До початку роботи Конгресу

.

1. обсяг – до 4 сторінок, формат
аркуша – А4, через півтора інтервали, без
малюнків і схем (шрифт № 14 у текстовому
редакторі Word for Windows), мова українська
(для зарубіжних учасників – англійська), береги:
угорі – 2 см, знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч
–1,5см.

2.
– в режимі «по ширині» без відступів

подаються: відомості про автора українською
мовою (прізвище, ім'я, по батькові, науковий
ступінь, вчене звання, повна назва посади та
установи, e-mail, контактний телефон (разом із
кодомміста), дискусійнагрупаКонгресу;
– нижче по центру наводиться назва тез

доповіді, далі – виклад основного матеріалу,
список використанихджерел.

3. Електронний варіант надіслати на адресу
(назва файлу та тема на зразок –

).

запрошуються

Вимоги доматеріалів,щоподаються.

Технічні:

Оформлення:

планується
видати збірник тез доповідей ХVІІ Міжна-
родного наукового конгресу “Публічне
управлінняХХІ ст.: традиції та інновації”

kongr16@i.ua
Петренко І.В._Конгрес

Автори тез сплачують ,
який включає редагування та видання збірника тез.
Оплата здійснюється у безготівковій формі за
реквізитами:

ГС Харківський університетський
”;

ПАТ Мегабанк;
351629;

2600312461;

приймаються
(відповідальна особа – Ревенко Тетяна

Вікторівна).

Редколегія залишає за собою право на
відхилення тез доповідей, що не відповідають
тематиці Конгресу чи встановленим вимогам щодо
оформленнязарезультатамивідповідної експертизи.

Витрати на проїзд та проживання здійснюються
за рахунок коштів учасників Конгресу. Прохання
заздалегідь придбати квиткина зворотнийпроїзд.

ОрганізаційнийкомітетКонгресу (к. 40)
Харківський регіональний інститут державного

управління Національної академії державного
управлінняприПрезидентовіУкраїни

пр.Московський, 75, м.Харків, 61001.

(057) 732-32-55, додатковий 142 (Наталія
МихайлівнаГришина, ТетянаВікторівнаРевенко).

(057)732-32-66(ОленаМиколаївнаГавриш).
(057) 370-21; (057) 294-96-32.

http://www.kbuapa.kharkov.ua

внесок у сумі 185 грн

одержувач:

банк одержувача:
МФО:

П/р:
призначення платежу:

до 31 березня
2017 р.

kongr16@i.ua

“
консорціум

40520367;

09804119;

код ЄДПРОУ:

кодЄДПРОУбанка:

добровільне пожертву-
вання від (прізвищета ініціали авторатез).

Матеріли надсилатинаадресу:

Тел.:

Факс:
Тел. гуртожитку:

Для отримання збірника тез поштою, автору
необхідно зв'язатись з оргкомітетом Конгресу.

Тези доповідей

e-mail:


