МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ГО «ФОНД РОЗВИТКУ МАРІУПОЛЯ»
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (EIDV)
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ (EEDA)
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ
АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ АЛЬЯНС»
АСОЦІАЦІЯ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
КРАКІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАДЕУША КОСТЮШКО

Запрошуємо науковців України та зарубіжжя, здобувачів наукових ступенів, представників
органів влади, місцевого самоврядування та бізнесу, засобів масової інформації та
активної громадськості, а також інших зацікавлених осіб взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО ТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»,
яка присвячена 25-річчю Донецького державного університету управління
3-4 жовтня 2017 року, м. Маріуполь
Мета конференції – формування конструктивного діалогу між органами державної та
місцевої влади, науковою спільнотою та практиками щодо проблем формування стратегічного
потенціалу державного та територіального розвитку та пошук шляхів їх вирішення.

Організаційний комітет:
- Марова Світлана Феліксівна, голова оргкомітету, ректор Донецького державного університету
управління, м. Маріуполь, Україна
- Бойченко Вадим Сергійович, співголова оргкомітету, міський голова, м. Маріуполь, Україна
- Кампов Юрій Олегович, генеральний директор Фонду розвитку Маріуполя, м. Маріуполь, Україна
- Йозеф Затько, директор Європейського інституту післядипломної освіти, Східноєвропейського
агентства розвитку Подгайська, Словацька Республіка
- Горохова Людмила Петрівна, директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнесосвіти, м. Київ, Україна
- Попова Юлія Миколаївна, голова комітету стандартизації та професійного навчання Асоціації
«Український Логістичний Альянс»
- Єжи Даровскі, координатор проектів Асоціація Агенцій Регіонального Розвитку України в Польщі
- Казарін Володимир Павлович, ректор Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Україна
- Томаш Єленскі, директор Міжнародного центру освіти Краківського технологічного університету
імені Тадеуша Костюшко, Краков, Польща

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Проблеми розвитку та підвищення ефективності державного
управління в умовах реформування.
2. Правове забезпечення державного управління в контексті
адміністративної реформи.
3. Стратегія реформування економіки в контексті європейської
інтеграції.
4. Актуальні проблеми менеджменту в галузях і сферах економіки
України.
5. Державне та територіальне управління в контексті суспільногуманітарного дискурсу.

Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути
розширена (згідно наукових інтересів авторів) у рамках теми конференції.

Програма конференції:
03 жовтня 2017 р.
9:30 – 10:30 – реєстрація учасників
10:30 – 12:00 –пленарне засідання
12:30 – 13:30 – урочистості, присвячені 25-річчю Донецького державного університету
управління пленарне засідання
04 жовтня 2017 р.
09:00 – 11:00 – робота секцій
11:00 – 11:30 – підведення підсумків, прийняття резолюції, вручення сертифікатів

Умови участі:
До участі у конференції запрошуються усі особи, зацікавлені у тематиці конференції.
Форма участі – очна, дистанційна.
Офіційні мови – українська, англійська, польська, словацька.
За результатами конференції буде видано збірник тез конференції (у друкованому та
електронному вигляді).
Для участі у конференції необхідно до 15 вересня 2017 р. надіслати на електронну
адресу оргкомітету nauka_vid@ukr.net або подати особисто:
- заявку на участь у конференції;
- тези доповіді українською або англійською мовами;
- відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату оргвнеску.
Усі матеріали мають бути названі наступним чином: П.І.Б._заявка, П.І.Б._тези,
П.І.Б._квитанція.

Вимоги до оформлення тез доповіді:
До публікації приймаються матеріали, які не було опубліковано раніше, обсягом 2-3
сторінки, оформлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Шрифт Times New
Roman, кегель – 14, інтервал –1. Береги: зверху –2,0 см, знизу –2,0 см, зліва –2,5 см, справа –
2,5 см.
Структура оформлення матеріалів:
- УДК (у верхньому лівому куті напівжирним шрифтом);
- Назва (напівжирним шрифтом);
- Відомості про автора (-ів) (розміщуються праворуч напівжирним шрифтом, курсивом):
прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, назва ВНЗ (установи) – для кожного
автора;
- Основний текст тез;
- Список літератури (джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку
згадування в тексті, відповідно до діючих вимог; посилання на джерела у тексті подаються в
квадратних дужках із зазначенням сторінок).
Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки
повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.
За результатами конференції планується видання закордонної колективної

монографії з

ISBN Словацької Республіки.

До публікації приймаються матеріали, що відображають
результати оригінальних досліджень автора (-ів), обсягом не менше 20 сторінок. Вартість 1 сторінки
друкованого тексту складає 70 грн. Кожен автор отримає друкований примірник монографії протягом
місяця після проведення конференції.

Збірника наукових
праць Донецького державного університету управління (серії «Державне
Також за результатами конференції буде видано ювілейний випуск

управління» та «Економіка»), який є фаховим виданням з державного управління (Наказ МОН України
від 01.10.2015 р. № 1021 ) та фаховим з економіки (Наказ МОН від 21.12.2015 р. № 1328). Вартість 1 сторінки
друкованого тексту – 30 грн. Для авторів без наукового ступеню обов’язково надається рецензія
доктора наук відповідного профілю.

Вимоги до статей, а також до монографії знаходяться у вкладенні.

Організаційний внесок:
Сума організаційного внеску складає 200 грн. та включає витрати на підготовку, видання

та розсилання збірника тез доповідей.
Кошти слід надсилати грошовим переказом через будь-який банк Вашого міста за наступними
реквізитами:

Код ЄДРПОУ
Отримувач
Банк отримувача
Код банку
№ рахунку

00173427
Донецький державний університет управління
ГУДКСУ в Донецькій області
820172
31255308200263

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників.
Реквізити для внесення коштів за публікацію у монографії або фаховому збірнику буде надано
окремо після підтвердження прийняття матеріалів до друку.

Координати оргкомітету:
Донецький державний університет управління,
вул. Карпінського,58, каб. 407, м. Маріуполь, Україна, 87513
Тел. +38(095) 175-47-59.
E-mail: nauka_vid@ukr.net
Сподіваємось на плідне співробітництво у роботі конференції!

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участі у I Міжнародній науково-практичній конференції
«СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ»,
присвяченої 25-річчю Донецького державного університету
управління
м. Маріуполь, 3-4 жовтня 2017 р.

Прізвище, ім’я, по батькові:
Науковий ступінь, вчене
звання: посада, установа:
Адреса для листування:
Контактний телефон:
E-mail:
Тематичний напрям роботи
конференції (секція):
Тема доповіді:
Форма участі (підкреслити):

Планую опублікувати
(підкреслити):

Потреба у житлі* (підкреслити):

- доповідь на пленарному засіданні;
- доповідь на секційному засіданні;
- слухач;
- заочна участь.
- тези доповіді;
- статтю в фаховому збірнику
наукових праць:
- в сфері економіки
- в сфері державного управління
- статтю в науковому журналі
«Менеджер» (ДонДУУ, Україна);
- матеріали в колективній монографії
- так
- ні

Протягом 3 днів Ви отримаєте на свій e-mail повідомлення щодо
отримання матеріалів, у протилежному випадку повторіть відправку
чи зателефонуйте в оргкомітет.

* Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників

