
Навчально-науковий інститут публічного управління  
та державної служби  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

запрошує взяти участь у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ:  
УРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Глобалізаційний вимір національної безпеки в 
контексті трансформації світового порядку.
Модернізація управління територіальним розвитком  
у фокусі глобалізаційних викликів.
Публічне управління та громадський сектор:  
взаємодія задля консолідації українського суспільства. 
Вітчизняний парламентаризм в умовах 
глобалізаційних викликів: вектори розвитку.
Адаптація державної служби до стандартів ЄС  
в умовах воєнного стану. 

1
2
3
4
5

26-27 квітня

2023

2021

     Формат проведення: очно-дистанційна.

     Робочі мови конференції: українська, англійська. 

    До участі у науково-практичній конференції запрошуються вчені, практичні працівники, 
представники органів публічної влади, громадських організацій, а також докторанти, аспіранти 
та інші здобувачі вищої освіти.

     Місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова 12/2, Навчально-науковий інститут 
публічного управління та державної служби Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка,  (218 ауд., 2 поверх).



ВИМОГИ  ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

До щорічної Міжнародної науково-практичної конференції заплановано випуск збірника тез, який у 
електронному форматі буде оприлюднений на сайті Навчально-наукового інституту публічного управління 
та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для участі у міжнародній науково-практичній конференції необхідно до 19 квітня 2023 року пройти on-
line реєстрацію https://docs.google.com/forms/d/1ux7RZgN8u_Ddmd7okkUjCulA-coSx1IZ9QVFIrG6VR0/edit та 
до 26 квітня 2023 року надіслати матеріали на електронну адресу konf_ipacs@ukr.net

У темі електронного листа необхідно обов’язково зазначити прізвище доповідача та назву секції, за 
якою подаються матеріали (наприклад: Остапенко «Адаптація державної служби до стандартів ЄС в 
умовах воєнного стану»).

Публікація тез учасників безкоштовна.

Обов’язково перевірити отримання повідомлення від організаційного комітету на е-mail про отримання 
електронних матеріалів. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали ще раз упродовж 
тижня з моменту першого надсилання (не раніше, аніж через два дні).

Координати Оргкомітету: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, к. 308, тел.: +38(044)456-53-18

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Матеріали подаються у вигляді тез без додатків (до 4-х сторінок), набраних у текстовому редакторі 

MS Word, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм, абзацний 
відступ 1,25 см.

Структура тез:
• індекс УДК;
• ім’я та прізвище автора, посада, місце роботи (українською та англійською мовами);
• ORCID ID автора (за наявності);
• (для здобувачів) ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи наукового 
керівника (українською мовою);
• назва тез доповідей великими літерами посередині (українською та англійською мовами);
• для тез українською мовою подається резюме англійською (обсягом 1000-1200 знаків), Keywords: 3-5;
• для тез англійською мовою подається резюме українською (обсягом 1000-1200 знаків), ключові слова: 3-5;
• основний текст;
• список використаних джерел, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 “Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги”.

Надіслані тези пройдуть рецензування. Звертаємо увагу авторів на дотримання принципів академічної 
доброчесності. Оргкомітет з підготовки конференції залишає за собою право відхилити тези виступів, 
що не відповідають тематиці Конференції чи вимогам щодо оформлення.

mailto:konf_ipacs@ukr.net


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК 001.89
Володимир Остапенко, 
аспірант кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 
служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Volodymyr Ostapenko, 
postgraduate student of the Department of Public Policy of the Educational and Scientific, Institute of Public 
Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv
https://orcid.org/0000-0003-2651-1375  

Науковий керівник: Микола Федорчук, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічної політики 
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

ПЕРСПЕКТИВИ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

PROSPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Текст резюме англійською мовою (обсягом 1000-1200 знаків).

Keywords:

Текст текст текст текст [1, c. 32].

Список використаних джерел

1. Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього: монографія /авт. кол. Л. Г. Комаха, І. В. Алєксєєнко,  
В. А. Гошовська та ін.; за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко. К. : ВПЦ «Київський університет», 2022. 976 с.

https://orcid.org/0000-0003-2651-1375


Educational and Scientific Institute of Public administration  
and Civil Service

Taras Shevchenko National University of Kyiv
 

invites you to participate in the work of the annual International Scientific and Practical Conference

GLOBALIZATION CHALLENGES: 
GOVERNANCE OF THE FUTURE 

THEMATIC AREAS OF THE CONFERENCE:

 
     Conducting format: face-to-face and distance. 

     Working languages of the Conference: Ukrainian, English. 

    Scientists, practical workers, representatives of public authorities, public organizations, as well as doctoral 
students, post-graduate students and other higher education students are invited to participate in the Scientific and 
Practical Conference.

Venue: Kyiv, 12/2, Akademika Romodanova street, Educational and Scientific Institute of Public Administration 
and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv, (room 218, 2nd  floor).     

2021

26-27 April

2023
The globalization dimension of national security in the context  
of the transformation of the world order
Modernization of territorial development management in the focus  
of globalization challenges
Public administration and the public sector: interaction for the 
consolidation of Ukrainian society 
National parliamentarism in the face of globalization challenges: 
vectors of development
Adaptation of civil service to EU standards under martial law
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REQUIREMENTS FOR THESIS 

A collection of theses is planned for the annual International Scientific and Practical Conference, which will be 
published in electronic format on the website of the Educational and Scientific Institute of Public Administration 
and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv.
To participate in the International Scientific and Practical Conference, it is necessary to complete online registration by 
19 April 2023 https://docs.google.com/forms/d/1ux7RZgN8u_Ddmd7okkUjCulA-coSx1IZ9QVFIrG6VR0/edit and 
send the materials to the email address konf_ipacs@ukr.net  by 26 April 2023. 
In the subject of the e-mail, it is necessary to indicate the surname of the speaker and the name of the section 
under which the materials are submitted (for example: Ostapenko “Adaptation of the civil service to EU standards 
under martial law”).
Publication of participants’ theses is free.

Be sure to check the receipt of the notification from the organizing committee by e-mail about the receipt of 
electronic materials. If there is no confirmation, please send the materials again within a week from the moment 
of the first sending (no earlier than two days later).

Organizing Committee: 03057, Kyiv, 20, Antona Tsedika street, room 308, Tel.: +38(044)456-53-18

REQUIREMENTS FOR THE CONTENT AND FORMATION OF THE THESIS 
Materials are submitted in the form of theses without annexes (up to 4 pages), typed in the text editor MS 

Word, font - Times New Roman, keel - 14, line spacing - 1.5; margin - 20 mm, paragraph indent 1.25 cm.

Thesis structure:
• UDC index;
• name and surname of the author, position, place of work (in Ukrainian and English);
• ORCID ID of the author (if available);
• (for applicants) name, surname, scientific degree, academic rank, position, place of work of the scientific 
supervisor (in Ukrainian);
• title of theses of reports in capital letters in the middle (in Ukrainian and English);
• for theses in Ukrainian, a summary in English (1000-1200 characters long), Keywords: 3-5;
• for theses in English, a summary in Ukrainian (1000-1200 characters long), keywords: 3-5;
• main text; 
• the list of used sources, drawn up in accordance with the requirements of DSTU 8302:2015 “Information and 
documentation. Bibliographic reference. General requirements”.

Submitted abstracts will be reviewed. We draw the authors’ attention to compliance with the principles of 
academic integrity. The organizing committee for the preparation of the conference reserves the right to reject 
theses of speeches that do not correspond to the theme of the Conference or the requirements for design.

https://docs.google.com/forms/d/1ux7RZgN8u_Ddmd7okkUjCulA-coSx1IZ9QVFIrG6VR0/edit
mailto:konf_ipacs@ukr.net


SAMPLE OF THESIS

UDC 001.89
Volodymyr Ostapenko, 
postgraduate student of the Department of Public Policy of the Educational and Scientific, Institute of Public 
Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv
https://orcid.org/0000-0003-2651-1375  

Academic supervisor: Mykola Fedorchuk, Doctor of Public Administration, Professor, Professor of the Public 
Policy Department of the Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv

PROSPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Text of the summery in English (1000-1200 characters).

Keywords:

Text text text text [1, p. 32].

References

1. Globalization challenges: governance of the future: monograph / authors Larysa Komakha, Iryna Alieksieienko,
Valentyna Hoshovska and others; in general edition of Larysa Komakha, Iryna Alieksieienko. K.: PPC “Kyiv 
University”, 2022. 976 p.


