
Економіко-математичні методи і моделі в управлінні видами економічної діяльності.
Місцеве самоврядування в умовах децентралізації. 
Публічне управління та адміністрування в умовах пандемії COVID-19. 
Публічне управління в реалізації Стратегії сталого розвитку України до 2030 року.
Публічне управління у цифровому суспільстві.
Світові тенденції розвитку публічного управління.
Тренди підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування.

Інформаційний лист
 

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

 

21–22 жовтня 2021 року
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне
управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення», яка відбудеться 21–22 жовтня

2021 року в Київському національному торговельно-економічному університеті.
 

До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, викладачі ЗВО, практики,
працівники урядових структур та органів місцевого самоврядування.
Мета конференції: висвітлення актуальних питань та практичних рекомендацій щодо формування
умов сталого розвитку публічного управління та адміністрування в Україні, сучасних механізмів
прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому
рівнях, підготовки фахівців публічного управління в умовах євроінтеграції, реалізації концепції
цифрової економіки в публічному управлінні та формування демократичного громадянського
суспільства.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ДИСКУСІЙНИХ ПЛАТФОРМ

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез конференції. Увага!
Погоджуючись взяти участь у конференції, автор (автори) висловлює згоду на опублікування матеріалів
своїх доповідей в мережі Інтернет. 

Важливі дати: 
до 15 жовтня 2021 року – прийом заявок та матеріалів

21–22 жовтня 2021 року – конференція
 

Робоча мова – англійська
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали подаються в редакторі MS Word, шрифт «Times New Roman», розмір – 15 кеглів,
міжрядковий інтервал – 1,0) обсягом 2 повні сторінки. Поля: ліве, праве та нижнє – 2,5 см, верхнє –   
 2 см. У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали автора
(співавторів). Нижче – назва ЗВО чи організації. Через один інтервал по центру сторінки – назва
великими літерами, ще через один інтервал – текст. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.
Чисельність співавторів – не більше трьох.
Матеріали, надані після 15 жовтня 2021 року або оформлені з порушенням вимог, публікуватися не
будуть.

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат, пов'язаних із
підготовкою і проведенням конференції:
100 грн – організаційний внесок (для покриття витрат, пов’язаних з друком електронного збірника тез
та сертифіката учасника). 
Одноосібні матеріали докторів наук публікуються безкоштовно.

 

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску: 
Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна 
Код за ЄДРПОУ 01566117 р/р UA158201720313271001201016398 у банку Державної казначейської служби
України 
код банку 820172, код платежу 25010100
З позначкою «За участь ПІБ у І Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції "Публічне
управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення", у тому числі ПДВ.

Інформація щодо конференції розміщена на вебсайті університету:
 https://www.knute.edu.ua 

та сайті конференції: 
https://www.faterindia.org/fai-knute-pmassb2021

 

Тези конференції, анкету, фото учасника та копію квитанції про оплату надсилати до 15 жовтня 2021
року електронною поштою, кафедра публічного управління та адміністрування, e-mail:

confpua@gmail.com
 

Матеріали слід надсилати одним файлом у форматі (назва файла українською мовою відповідно до
прізвища та ініціалів учасника конференції, за прикладом: Петренко_Анкета; Петренко_Тези;

Петренко_фото; Петренко_Квітанція).
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виступ на конференції, публікація матеріалів;
заочна, публікація матеріалів.

 

А Н К Е Т А 
учасника І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції

 «Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення», 
(21–22 жовтня 2021 р., платформа ZOOM) 

 
Автори (ПІБ повністю) __________________________________________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання, посада _________________________________________________________ 
Назва доповіді _________________________________________________________________________________ 
Секція _________________________________________________________________________________________
Назва організації _______________________________________________________________________________ 
Поштова адреса _________________________________________________________________________________
Е-mail __________________________________________________________________________________________
Контактний телефон ____________________________________________________________________________ 
Форма участі: 

Контакти оргкомітету конференції: 
 

Кафедра публічного управління та адміністрування, тел.: + 38 (044) 531 49 17
https://www.facebook.com/puaknute
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