
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩОРІЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: 
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» 

м. Харків, 7 грудня 2022 року 
 
 
 
 

Шановні колеги! 
 

Кафедра публічного управління та державної служби Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна запрошує Вас узяти участь  

у роботі щорічної науково-практичної конференції 
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР». 

 
Метою конференції є продовження наукового дискурсу з актуальних 

питань розвитку науки публічного управління, узагальнення вітчизняного й 
світового досвіду управлінської практики, а також вироблення пропозицій 
щодо підвищення ефективності діяльності інституцій державної влади та 
місцевого самоврядування, в умовах військової агресії РФ зокрема. 

 
Тематичні напрями конференції  
1. Становлення та розвиток публічного управління. 
2. Публічна політика у забезпеченні системних реформ. 
3. Місцеве самоврядування як форма публічної влади. 
4. Професійна державна служба і цифрова трансформація. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені В. Н. КАРАЗІНА 

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

“ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” 
 



На конференцію запрошуються науковці, державні службовці,  
посадові особи місцевого самоврядування,  
представники громадськості та засобів масової інформації,  
здобувачі, інші зацікавлені особи. 
За підсумками конференції передбачається видання електронного  
збірника матеріалів конференції, який буде розміщено у відкритому доступі.  
 
Організаційний внесок учасники конференції не сплачують. 
 
Платформа Google Meet: https://meet.google.com/nkw-zzpr-bcm 
 
Орієнтовна програма конференції: 
10.00 – 11.30 – відкриття конференції, пленарне засідання 
11.40 – 15.00 – робота у секціях  
15.10 – 15.30 – підбиття підсумків та закриття конференції 
Форма участі: дистанційна, заочна. 
 
Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються. 

 
Тематика матеріалів конференції повинна відповідати напрямам конференції. 
 
1. Технічні: обсяг – до 3 сторінок (3–4 повні сторінки зі списком літератури), 
через півтора інтервали, без малюнків і схем (шрифт: Times New Roman 14 кегль,  
інтервал – 1,5, у текстовому редакторі Word for Windows (версія 1998-2003), 
береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі – 2 см, знизу – 2 см.  
 
2. Оформлення: в режимі «по ширині», без відступів. Подаються: відомості про 
автора українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь і звання 
автора, посада та місце роботи, e-mail, контактний телефон, тематичний 
напрям конференції; нижче по центру назва тез доповіді, далі – виклад 
основного матеріалу, список (перелік) використаних джерел.  
 
3. Електронний варіант направляється на електронну адресу: 
vadim.kafedradu@gmail.com або koots.yuriy@gmail.com (назва файлу та тема на 
зразок – Петренко І. В.__конференція_07.12).   
Граничний термін подання – 07  грудня  2022 р. 

 
Текст матеріалів, що подаються, має бути ретельно перевірений і 

відредагований автором. Тези будуть оприлюднені в авторській редакції. 
Роботи, які не відповідають вищенаведеним вимогам, а також надіслані після 

закінчення встановленого терміну, розглядатися не будуть. 
 
Контактні особи: 

проф. Куц Юрій Олексійович  
+38 (095) 431 62 53; koots.yuriy@gmail.com 

доц. Євдокимов Вадім Олександрович  
+38 (099) 102 83 83; vadim.kafedradu@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зразок оформлення: 

 

 

НАЗВА СТАТТІ 
 

Петренко Петро Петрович,  
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та 
державної служби, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 
реt001@karazin.ua     конт. тел. (095) 1111-11-11 
 
 
Текст доповіді … 
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Чекаємо на зустріч. 

 
Віримо в ПЕРЕМОГУ! 

 
Слава Україні! 


