
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

XIІ наукової Інтернет-конференції за міжнародною участю  

для аспірантів та докторантів  

 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Інтернет-конференція відбудеться 28 травня 2021 року в Одеському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України на базі кафедри публічного управління та 

регіоналістики (головний корпус, вул. Генуезька, 22, ауд. 213).  

Метою Інтернет-конференції є обговорення проблем розвитку публічного 

управління в Україні та світі. 

До участі у Інтернет-конференції запрошуються аспіранти, докторанти, 

науковці, викладачі, практичні фахівці та всі зацікавлені особи. 

Робочі мови Інтернет-конференції – українська, російська та англійська. 

На Інтернет-конференції передбачається робота за такими секціями: 

Секція № 1 Теорія та історія публічного управління; 

Секція № 2 Механізми публічного управління; 

Секція № 3 Публічна служба;  

Секція № 4 Місцеве самоврядування. 

Матеріали Інтернет-конференції будуть видані у електронному збірнику 

тез доповідей XІI наукової Інтернет-конференції за міжнародною участю для 

аспірантів та докторантів «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», який буде 

розміщений на сайті ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

www.oridu.odessa.ua. 

Для участі в Інтернет-конференції необхідно до 20 травня 2021 року 

надіслати поштою, електронною поштою або подати особисто до оргкомітету  

(65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, кафедра публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к. 221, 

kafedradums@oridu.odessa.uа ): 

 анкету учасника, яка містить відомості про автора (форма додається); 

http://www.oridu.odessa.ua/


 тези доповіді (вимоги до змісту й оформлення додаються); 

 пропозиції до проекту рекомендацій Інтернет-конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів. Матеріали подаються у вигляді тез 

(до 4 сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New 

Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал – 1,5; береги: угорі – 2 см, знизу – 2 см, 

ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см; мова українська (для зарубіжних учасників – 

російська або англійська). У правому верхньому куті подаються відомості про автора 

українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

повна назва установи та посади, поштова адреса, контактний телефон), номер та назва 

секції. Нижче по центру наводиться назва тез доповіді, основний текст і список 

використаних джерел. У тексті обов’язкові посилання на літературні джерела.  

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після 

тексту. Бібліографічний опис виконується відповідно до національного стандарту 

ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання» або ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 

Тези доповідей на Інтернет-конференції будуть публікуватись без 

додаткового редагування. 

Вимоги до подання електронної версії тез доповіді: 

 назва файлу – прізвище й ім’я учасника Інтернет-конференції 

латинськими літерами; 

 текст, набраний в MS Word, файл з розширенням doc; 

Витрати, пов’язані з перебуванням на Інтернет-конференції (проїзд, 

проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників. 

Довідки за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, Кафедра 

державного управління і місцевого самоврядування, к. 221. Тел.: (048) 729-76-56.                    

e-mail: kafedradums@oridu.odessa.uа  

Оргкомітет має право відхиляти тези доповідей, що не відповідають 

тематиці Інтернет-конференції чи встановленим вимогам щодо змісту й 

оформлення.  

  

  



ODESSA REGIONAL INSTITUTE  

FOR PUBLIC ADMINISTRATION 

 

 

INFORMATION LETTER 

 

Dear colleagues!  

We invite you to take part in the 12th Scientific Internet Conference with 

international participation for PhD students 

«PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: HISTORY OF 

STATEMAKING, CHALLENGES AND PERSPECTIVES» 

 

Internet-conference will take place on 28 May, 2021 in Odessa Regional Institute 

for Public Administration organized on the basis of Department of Public Administration 

and Regionalism (Main Building, 22 Genuezka str., room 213). 

Goal of the Internet-conference is to discuss main challenges of development of 

public administration in Ukraine and in the world. 

Postgraduate students, doctoral candidates, scientists, professors, and 

everybody who is interested, are invited to take part in the Internet-conference. 

Working languages of the conference – Ukrainian, Russian, and English. 

Internet-conference will be divided into such parts: 

Part 1: Theory and history of public administration 

Part 2: Mechanisms of public administration 

Part 3: Public service 

Part 4: Local-self  government 

Materials of the Internet-conference will be published in electronic collection of 

theses of the 11th Scientific Internet Conference with international participation for PhD 

students «Public Administration in Ukraine: History of Statemaking, Challenges and 

Perspectives», which will be posted on the web-page of Odessa Regional Institute for 

Public Administration www.oridu.odessa.ua. 

If you want to take part in the conference, you should till 20 May, 2021 send by 

post, email or bring personally to Organizing committee (65009, 22 Genuezka str., 

Odessa, Ukraine, Department of public administration and Regionalism, room 221. Tel.: 

(0048) 729-76-56, Fax: (0048) 729-76-57): 

- Application form and questionnaire for authors (find attached); 

- Theses of report (requirements to content and formatting are attached); 

- Propositions to project of recommendations of Internet-conference. 

Requirements to formatting of materials. Materials should be presented as theses 

(up to 4 pages) in MS Word, font type – Times New Roman; font size – 13 pt; intervals 

http://www.oridu.odessa.ua/


between lines – 1,5 line; margins: top – 2 cm, bottom – 2cm, left – 3 cm, right – 1,5 cm; 

Ukrainian language (for foreign participants – Russian or English). In the upper right 

corner should be presented information about its author in Ukrainian (last name, first 

name, middle name, academic degree and title, full name of place of employment and 

position, postal address, contact phone-number), number and title of a Part. Below in the 

middle should be put title of theses of report, main text and bibliography. References in 

the text are obligatory. 

Bibliography should be presented in alphabetical order below the main text. 

Bibliographical description should be made according to national Ukrainian standards.  

Theses of reports will be published without additional editing. 

Requirements to electronic version of report: 

 In the title – last and first names of a participant; 

  MS Word, file in doc-format. 

All the expenses that are connected with Internet-conference (accommodation, 

transportation costs etc.) are paid by participants on their own. 

If you have any questions: 65009, 22 Genuezka str., Odessa, Ukraine, Department 

of public administration and local government, room 221. Tel.: (0048) 729-76-56.                    

e-mail: kafedradums@oridu.odessa.uа 

Organizing committee has a right to reject reports which do not correspond with a 

list of topics of a conference or do not meet the requirements concerning content and 

formatting. 

 

  



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ 

ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

ХІI научной Интернет-конференции с международным участием 

для аспирантов и докторантов  

«ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

» 

 

Интернет - конференция состоится 28 мая 2021 года в Одесском 

региональном институте государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины, на базе кафедры 

публичного управления и регионалистики (главный корпус, ул. Генуэзская, 22, ауд. 

213). 

Целью Интернет - конференции является обсуждение проблем развития 

публичного управления в Украине и мире. 

К участию в Интернет - конференции в очном и заочном режиме 

приглашаются аспиранты, докторанты, научные работники, преподаватели, 

государственные служащие и все заинтересованные лица.  

Рабочие языки Интернет - конференции - украинский, русский и 

английский. 

На Интернет - конференции предполагается работа по следующим 

секциям: 

Секция № 1 Теория и история публичного управления; 

Секция № 2 Механизмы публичного управления; 

Секция № 3 Публичная служба; 

Секция № 4 Местное самоуправление. 

Материалы Интернет - конференции будут изданы в электронном сборнике 

тезисов докладов ХІI научной Интернет-конференции с международным 

участием для аспирантов и докторантов «ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 

УКРАИНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», который будет размещен на сайте 

ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины www.oridu.odessa.ua. 

Для участия в Интернет - конференции необходимо до 20 мая 2021 года 

прислать по почте, электронной почте или подать лично в оргкомитет (65009, г. 

Одесса, ул. Генуэзская, 22, кафедра публичного управления и регионалистики 

ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, к. 221; kafedradums@oridu.odessa.uа): 

http://www.oridu.odessa.ua/


 анкету участника, которая содержит сведения об авторе (форма 

прилагается); 

 тезисы доклада (требования к содержанию и оформлению 

прилагаются); 

 предложения к проекту рекомендаций Интернет - конференции. 

Требования к оформлению материалов. Материалы представляются в 

виде тезисов (до 4 страниц), набранных в текстовом редакторе MS Word, шрифт - 

Times New Roman, кегль - 13 , межстрочный интервал - 1,5; поля: вверху - 2 см, 

снизу - 2 см, слева – 3 см, справа - 1,5 см, язык украинский (для зарубежных 

участников - русский или английский). В правом верхнем углу подаются сведения 

об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное название 

учреждения и должности, почтовый адрес, контактный телефон), номер и название 

секции. Ниже по центру приводится название тезисов доклада, основной текст и 

список использованных источников. В тексте обязательны ссылки на литературные 

источники. 

Список использованных источников подается в алфавитном порядке 

после текста. Библиографическое описание выполняется в соответствии с 

национальным стандартом ГОСТ 7.1.:2006 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Тезисы докладов на Интернет - конференции будут публиковаться без 

дополнительного редактирования. 

Требования к подаче электронной версии тезисов: 

 название файла - фамилия и имя участника Интернет - конференции 

латинскими буквами; 

 текст, набранный в MS Word, файл с расширением doc.; 

Расходы, связанные с пребыванием на Интернет - конференции (проезд, 

проживание, питание), осуществляются за счет участников. 

Справки по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Генуэзская, 22, Кафедра 

государственного управления и местного самоуправления, к. 221. Тел. : ( 048 ) 729-

76-56 .  

e - mail: kafedradums@oridu.odessa.uа 

Оргкомитет имеет право отклонять тезисы докладов, не соответствующие 

тематике Интернет - конференции или установленным требованиям содержания и 

оформления. 

 


	«Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи»
	Матеріали Інтернет-конференції будуть видані у електронному збірнику тез доповідей XІI наукової Інтернет-конференції за міжнародною участю для аспірантів та докторантів «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», ...
	Для участі в Інтернет-конференції необхідно до 20 травня 2021 року надіслати поштою, електронною поштою або подати особисто до оргкомітету  (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президенто...

