
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. 
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26-27 квітня

2023

     Формат проведення: очно-дистанційна.

     Робочі мови конференції: українська, англійська. 

    До участі у науково-практичній конференції запрошуються вчені, 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.
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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].
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