Оргкомітет конференції залишає за собою право
повернути документи, що оформлені із порушенням
зазначених вище вимог, на доопрацювання або
відхилити матеріали, які не відповідають
тематичним напрямам конференції.
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали конференції (тези доповідей) публікуються
на сайті Інституту у форматі PDF (вкладка «Конференції
у ДРІДУ НАДУ», http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm)
після завершення заходу.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Організаційний внесок за участь у конференції становить
50 грн. (що передбачає редагування, макетування та
надання електронного збірника тез у форматі PDF).
Міжнародними учасниками, а також провідними
вченими – докторами наук (за умови подання тез
одноосібно) організаційний внесок не сплачується.
Оплата організаційного внеску здійснюється до
організаційного комітету власноруч чи безготівково на
реєстраційний рахунок організатора конференції за
такими банківськими реквізитами:
ДРІДУ НАДУ при Президентові України
м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 29
ДКСУ у м. Києві
МФО 820172 Код ЄДРПОУ 25006848
Р/р 31256327118313
Призначення платежу:
Благодійний внесок від ПІБ учасника.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління,
кафедра економіки та регіональної економічної
політики,
вул. Гоголя, буд. 29, кім. 302, м. Дніпро, 49044
E-mail: kaf.erep@gmail.com
Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати за
телефонами: +38(056)745-44-92;
+38(096)784-51-72 – Матвеєва Ольга Юріївна

Зразок заявки
ЗАЯВКА
на участь у Х міжнародній
науково-практичній конференції
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ»
Прізвище, ім’я, по-батькові ________________
Науковий ступінь ________________________
Вчене звання ____________________________
Організація (установа) ____________________
Посада _________________________________
Тема тез ________________________________
Номер та назва секції _____________________
ПІБ, науковий ступінь, посада наукового
керівника (за наявності) ___________________
Координати для зв’язку:
E-mail _________________________________
Телефони:
мобільний ______________________________
службовий (домашній) ___________________
Дата заповнення _________________________

Зразок оформлення тез доповіді
Іванов Іван Іванович
доцент кафедри державного управління
Дніпропетровського національного університету,
кандидат наук з державного управління, доцент
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Ivanov Ivan
Associate Professor of Public Administration Department
of the Dnipropetrovsk National University, PhD in Public
Administration, Associate Professor
PRESSING ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION
Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає
потреба…(текст доповіді)…[1, с. 22].
Список використаних джерел:
1. Державне управління в Україні: наукові, кадрові та
організаційні засади: навч. посіб. ...

Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
«Наука – освіта – державна та місцева влада:
інтеграція для сталого розвитку!»

Х міжнародна
науково-практична конференція
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
ВИРІШЕННЯ»

25 жовтня 2019 р.
Мета конференції – обговорення існуючих
проблем сталого розвитку територій
і шляхів їх вирішення та пов’язаних
з ними викликів до України й вироблення
пропозицій (рекомендацій) щодо розв’язання
існуючих проблем для врахування в подальших
наукових дослідженнях і роботі органів
публічного управління.

м. Дніпро

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ювілейній
Х міжнародній науково-практичній конференції
«Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи
вирішення», яка відбудеться 25 жовтня 2019 р. на
базі Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
До участі в конференції, що проходить щорічно,
запрошуються науковці, експерти, викладачі вищих
навчальних закладів, здобувачі наукових ступенів,
державні службовці, посадові особи органів
публічного управління, представники політичних
партій, громадських організацій, засобів масової
інформації та інші зацікавлені особи, які працюють
над означеними проблемами.

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Теоретико-методологічні засади забезпечення
сталого розвитку: економічний, екологічний,
правовий та соціально-філософський аспекти.
2. Механізми та моделі управління сталим
розвитком територій.
3. Інституційні засади сталого розвитку в
умовах децентралізації.
4. Формування, використання і нарощення
потенціалу
розвитку
територій:
національний та зарубіжний досвід.
5. Науковий і освітній виміри сталого розвитку.
6. Застосування
штучного
інтелекту
в
управлінні економічними, екологічними та
соціальними системами.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА
МАТЕРІАЛІВ ТА ПОРЯДОК
ЇХ НАДСИЛАННЯ
· Назва файлу повинна відповідати прізвищу
та імені учасника латиницею (наприклад:
Ivanov_Ivan).
· Файл
Microsoft
Office
Word,
з
розширенням *.rtf або *.doc.
· Файл надсилається на електрону адресу
оргкомітету
(тема
електронного
повідомлення має містити прізвище та
ім’я учасника, після чого зазначається «на
конференцію_2019»).

·

Форма проведення конференції – заочна.
Сталий розвиток визначено ООН як основний
напрям еволюції цивілізації у ХХI ст. Україна
започаткувала процес системних змін щодо
піднесення держави, добробуту і безпеки людини, її
прагнення жити в гармонії з природою. Орієнтація на
сталий розвиток спирається на ідеї і принципи,
визначені у Декларації про навколишнє середовище і
розвиток та Порядок денний на ХХI ст., що були
прийняті на Конференції ООН з навколишнього
середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Ріо –
1992 р.),
підтверджені
та
уточнені
пізніше
(Йоганнесбург – 2002 р., Ріо – 2012 р.).
Конференція дозволить згенерувати чисельні
напрями досліджень в контексті сталого розвитку
територій. Обговорення існуючих проблем і шляхів
їх вирішення надасть можливість учасникам
конференції зробити висновки та надати пропозиції
(рекомендації) для врахування в подальших
наукових дослідженнях і роботі органів державного
управління та місцевого самоврядування.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції просимо Вас до
20 жовтня 2019 р. надіслати на електронну адресу
оргкомітету з позначкою «на конференцію» чи
надати особисто до оргкомітету такі документи:
· заявку на участь (зразок додається);
· тези доповіді (вимоги до оформлення додаються);
· копію платіжного доручення про сплату
організаційного внеску.
Примітка: факт отримання документів електронною
поштою повинен бути обов’язково підтверджений
нашим повідомленням. У разі неотримання такого
підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.
Перелік осіб, які подали заявку та пройшли
реєстрацію на конференцію, 21 жовтня 2019 р.
буде розміщений на сайті Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління
(www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu.htm).
Робочі мови конференції – українська, польська,
російська, англійська.

·
·
·
·
·

·

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг – до 5 сторінок, текстовий редактор –
Microsoft Word, формат сторінки А4
(297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля –
20 мм; гарнітура – Times New Roman,
кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1, стиль
– Normal.
Перший абзац – прізвище, ім’я та по
батькові (повністю) – українською і
англійською мовою.
Другий абзац – посада, місце роботи
(навчання), науковий ступінь, вчене звання
– українською і англійською мовою.
Третій абзац – назва доповіді (українською
і англійською мовою). Далі розміщується
текст доповіді із абзацним відступом 1 см.
Останній абзац – висновки / пропозиції
(пропозиції, що будуть використані у проекті
рекомендацій за підсумками конференції).
Таблиці та ілюстрації (не більше однієї)
оформляти у текстовому редакторі Microsoft
Word з тематичним заголовком. Розмір
(кегель) шрифту у таблицях – не менше 12.
Список використаних джерел (за наявності)
розміщується наприкінці тексту і повинен
бути оформлений відповідно до існуючих
стандартів бібліографічного опису.

