
           ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

  

 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України  

  

проводить 24 грудня 2015 р.  

науково-практичну конференцію 

  

"ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ" 

  

Мета конференції: систематизація наукових знань з питань міжнародних 

відносин та обговорення актуальних проблем інтеграції України у світовий та 

європейський простір, визначення механізмів та інструментів його забезпечення, 

узагальнення світового досвіду та вироблення рекомендацій щодо розв’язання 

існуючих проблем. 

  

Напрямки роботи конференції: 

1.  Особливості реалізації національних інтересів України в умовах 

формування багатополярного світу. 

2.  Економічні перетворення в контексті євроінтеграційних процесів: теорія 

та практика. 

3.  Соціокультурний чинник в контексті реалізації євроінтеграційних 

прагнень України. 

4.  Регіональний вимір міжнародного співробітництва. 

5.  Європеїзація державної служби. 

До участі в конференції запрошуються державні службовці, посадові особи 

органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих 

навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, 

представники політичних партій, громадських організацій та засобів масової 

інформації, інші зацікавлені особи. 
  

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

  

 



 Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези 

доповідей) планується видати окремою збіркою за результатами роботи 

конференції. Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та 

редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не 

відповідають тематиці конференції або встановленим вимогам щодо оформлення. 

Тези доповідей надсилаються електронною поштою або подаються 

особисто до Одеського регіонального інституту державного управління на 

адресу:  

65009, м.Одеса, вул. Генуезька 22, к. 114-б,  

E-mail: kafedra_ei_oridu@i.ua (кафедра європейської інтеграції) 

  

 

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг до 3 стор., шрифт Times 

New Roman Cyr, інтервал – 1.5, кегель 12, поля: верхнє, ліве, нижнє – 20 мм, 

праве – 15 мм, мова українська) готуються у текстовому редакторі Word for 

Windows. Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові і 

документальні джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному 

порядку під заголовком “Список використаних джерел” з дотриманням усіх 

бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.  

  

 

 Заявки на участь та тези доповідей просимо надсилати не пізніше                     

10 грудня 2015 року на адресу оргкомітету з позначкою «На конференцію». В 

заявці слід вказати прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посаду, місце роботи, контактну інформацію (адреса, телефон, електронна 

пошта), тему доповіді, напрямок (секцію).  

  

 

Заявка на участь та тези подаються в одному файлі, назва якого повинна 

відповідати прізвищу та імені учасника (наприклад, Evgen Panchyshin.doc).  

  

 

Адреса оргкомітету: 

65009, м.Одеса, вул. Генуезька 22, к. 114-б;  

тел.: (048) 705-97-51 (кафедра європейської інтеграції) 

E-mail: kafedra_ei_oridu@i.ua (кафедра європейської інтеграції). 

https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3akafedra_ei_oridu@i.ua
https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3akafedra_ei_oridu@i.ua


  

 

Зразок оформлення тез доповіді 
  

Ковальчук Тетяна Василівна, 

докторант кафедри управління освітою 

Національної академії державного управління  

при Президентові України, 

к.держ.упр., доцент, 

тел.  (044) 584-79-46, моб. (067) 755-34-44 

  

АНАЛІЗ  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В 

ЄВРОПІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 
  
 Зміна адміністративно-територіального устрію ряду європейських країн 

пройшла достатньо довгий шлях  ... (текст доповіді)...[4, c. 36]. 
  

Список використаних джерел  

(в алфавітному порядку, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 

http://www.ukrbook.net/visnyk_spysok.htm# 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ukrbook.net/visnyk_spysok.htm


  

ЗАЯВКА 

на участь у роботі  науково-практичної конференції 

  

"ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ" 

  

24 грудня 2015  року 

  

Прізвище, ім’я,  

по батькові: 

  

Науковий ступінь,  

вчене звання:  

  

Посада й місце 

роботи: 

  

Поштова адреса 

організації:  

  

Контактний 

телефон  

(з кодом міста): 

  

E-mail:   

Напрямок   

Назва доповіді 

(повідомлення): 

  

Потреба у збірнику 

матеріалів 

конференції 

(вказати 

обов’язково):  

 

- потрібен;  

- не потрібен 

  

  

  
 


