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11 лютого 2022 року 

м. Хмельницький 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Публічне управління в Україні: виклики 

сьогодення та глобальні імперативи». Конференція відбудеться 

11 лютого 2022 року у Хмельницькому університеті управління та 

права імені Леоніда Юзькова.  

Основні тематичні напрямки конференції: 

1) Реформування публічного управління: вітчизняний та міжнародний 

досвід. 

2) Розвиток публічної служби в сучасних умовах державотворення. 

3) Економіко-правові аспекти публічного управління. 

4) Публічне управління у сфері національної безпеки. 

5) Інформаційні технології у публічному управлінні. 

6) Європейська та євроатлантична інтеграція. 

7) Публічне управління у сфері туризму. 

 

Робочі мови: українська, англійська, польська. 

 
Для участі в конференції Вам необхідно до 31 січня 2022 року  за 

посиланням https://www.univer.km.ua/naukova-diyalnist/konferentsiyi-ta-
naukovi-zakhody або ж у розділі Конференції та наукові заходи 
заповнити електронну реєстраційну форму, до якої додати тези. Особи, 
які не мають наукового ступеня чи вченого звання, обов’язково 
додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника!  

 
При написані тез просимо дотримуватись  принципів академічної 

доброчесності. 
Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення 

встановленого терміну, не розглядаються. 
Відповідальність за висвітлені матеріали в      тезах покладаються на 

авторів. 
 

https://www.univer.km.ua/naukova-diyalnist/konferentsiyi-ta-naukovi-zakhody
https://www.univer.km.ua/naukova-diyalnist/konferentsiyi-ta-naukovi-zakhody
http://old.univer.km.ua/nauka.php?w=appl&konfid=198&form=get


 

➢ Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції 

латиницею (напр.: Petrenko_Kyrylo.doc). 

➢ Обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок, текстовий редактор – 

Microsoft Word 6.0 та вище для Windows, формат сторінки А4, орієнтація – 

книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman, 12, міжрядковий 

інтервал – 1,0. 

➢ Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше 

число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – 

номер сторінки. 

➢ Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен 

бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного 

опису. 

Примітка: 
Заявки та тези надіслані, у будь-якій іншій формі, не приймаються. 

У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо 

звернутися до оргкомітету. 

 

Петренко Кирило Ярославович, 

кандидат наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Етапи становлення місцевого самоврядування 

Зі зміною суспільних реалій сьогодення виникає нагальна потреба 

[… текст доповіді …]. 
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1. За участь у конференції, а також для покриття витрат, пов’язаних з її 

проведенням потрібно сплатити організаційний внесок у розмірі 150 грн. 

Після здійснення перевірки тез на наявність текстових запозичень 

авторам буде надіслано реквізити для оплати організаційного внеску.  

2. Учасники з науковим ступенем доктора наук, а також учасники, які є 

громадянами  іноземних країн, звільняються від сплати організаційного 

внеску. 

3. Усі учасники конференції забезпечуються електронними 

сертифікатами та збірником тез конференції (формат pdf), які будуть 

направлені після проведення конференції на електронну адресу учасників, 

вказану у заявках. 

 

 

29013, Україна м. Хмельницький 

вул. Героїв Майдану, буд. 8 

Хмельницький університет управління та права  

імені Леоніда Юзькова 

Науково-дослідна частина 

тел. / факс: (0382) 71-80-80 

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 

Web-сторінка: www.univer.km.ua 

 

 

Координацію проведення конференції здійснює кафедра 

публічного управління та адміністрування. Контактна особа: професор 

кафедри Шевчук Інна Володимирівна, моб. тел.(098) 2630095.  

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

NOTА BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ) 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

N.В. Редакційна колегія залишає за собою право редагування 

або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з 

порушенням зазначених вище вимог! 

http://www.univer.km.ua/

